
 
KIVONAT A MÉSZÁROS ÉS TSA KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJBÓL A 

JOGI SZEMÉLY 
SZERZŐDÉSES PARTNEREK KAPCSOLATTARTÓI ÉS KÉPVISELŐI SZEMÉLYES ADATAINAK 

KEZELÉSÉRŐL 
 
 

Tisztelt Partnerünk! 
 

Az  Európai Parlament és a Tanács tavaly áprilisban elfogadta a 2016/679 rendeletet a „természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról”, röviden: általános adatvédelmi rendeletet (GDPR = General Data Protection 
Regulation, a továbbiakban: GDPR rendelet), amely 2018. május 25-ei hatállyal lép(ett) életbe. Ennek 
kapcsán szeretnénk tájékoztatást adni a Mészáros és Tsa Kft  (székhely: 1135 Budapest, Zsinór u.27. 
a továbbiakban: Társaság) által kezelt adatokról. 
 Társaságunk, mint adatkezelő, valamennyi vállalkozási szerződés megkötését követően a  jelen 
tájékoztatóban  és egyéb jogszabályokban előírtaknak megfelelően kezeli a velünk szerződéses 
kapcsolatban álló Partnerek személyes adatait. 
 

1. Adatkezelő és elérhetőségei 
 

Az adatkezelő cég neve: Mészáros és Tsa Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) 
Székhelye: 1135 Budapest, Zsinór u.27. 
Telefonszáma: +36 1 320-9247 
 

2. Tájékoztató célja 
A személyes adatok védelmére vonatkozó jelen Tájékoztató részletes információkat tartalmaz az 
Adatkezelő által végzett szerződéses partnerek kapcsolattartói és képviselői vonatkozásában 
(továbbiakban: Érintettek) a személyes adatkezelésére és adatvédelmére vonatkozó szabályokról. 
Az Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok kezelése a személyes adatok megfelelő 
biztonságát szavatoló jogszabályoknak megfelelően történik. 
 

3. Kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje 
 

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalap Megőrzési idő 
Név, beosztás, 
munkahely, 
telefonszám, e-mail 
cím 

Szerződés 
teljesítése 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) 
pontjában 
meghatározott 
jogos érdek 

Szerződés 
fennállásáig, 
legkésőbb az 
igényérvényesítési 
határidőig 

Név, beosztás, 
munkahely, 
telefonszám, e-mail 
cím 

számlázás GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés 
c) pontjában 
meghatározott 
jogi kötelesség 
teljesítése 

Elévülési időig 

Név, beosztás, 
munkahely, 
telefonszám, e-mail 
cím 

Kapcsolattartás GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) 
pontjában 
meghatározott 
jogos érdek** 

Szerződés 
fennállásáig, 
legkésőbb az 
igényérvényesítési 
határidőig 

 
A levélküldemények elküldésének igazolására szolgáló postakönyvben szereplő személyes adatokat a 
Társaságunk addig kezeli (tárolja), amíg az abban szereplő valamennyi adat tekintetében le nem jár 
az adatok megőrzésére meghatározott időtartam. A papír alapú egyéb dokumentumokban tárolt 
adatokat Társaságunk az adatmegőrzési idő lejártát követően az iratkezelési szabályainak megfelelő 
selejtezési eljárás lefolytatásáig tovább tárolja. 
. 



Jelen tájékoztató kiterjed a Partner által a szerződés előkészítés és/vagy teljesítése során a 
Társaságunkkal ismertetett, vele jogviszonyban álló természetes személyek (továbbiakban: érintett) 
személyes adataira is. 
 

3. Személyes adatok címzettjei 
A kezelt adatokat a jogszabályokban meghatározott eseteken felül az Adatkezelő munkavállalói 
ismerhetik meg szerződéskötés, szerződés teljesítése, megszűnése, igénye érvényesítése és 
kapcsolatfelvétel céljából. Az Adatkezelő a kezelt adatokat nem továbbítja harmadik fél részére. 
 

5. Adatfeldolgozó 
 Társaságunk, mint adatkezelő felel az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások 
jogszerűségéért. Az adatfeldolgozók pedig felelősséggel tartoznak a Társaságnak a jogszerű 
utasítások, valamint az GDPR rendelet értelmében kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő 
kötelezettségek betartásáért. 
 

6. Érintetti jogok 
A Partner adatkezeléssel kapcsolatos jogaira – ideértve a jogorvoslati lehetőséget is – a GDPR 
rendelet, valamint az Infotv. rendelkezései az irányadóak. Az adatkezeléssel érintett természetes 
személy jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, személyes adataihoz hozzáférni (nyilvántartott 
adatokról másolatot kérjen), helyesbítést kérni, töröltetni, korlátozást kérni, adatainak hordozható 
formában történő kiadását és továbbítását kérni,tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, ha az 
adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke panaszt nyújthat be a 
személyes adatok kezelését, illetve a GDPR rendelet szerinti jogaik gyakorlását érintően. Az 
Adatkezelő köteles ezen jogoknak eleget tenni az adatvédelmi jogszabályokban és a GDPR-ban 
meghatározott módon és határidőben. 
Amennyiben további tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. 
Az érintett jogainak sérelme esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (röviden: NAIH, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 
Budapest, Pf.: 5.., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, 
honlap: https://www.naih.hu) fordulni. 
A személyes adatok szolgáltatása nem jogi vagy szerződéses kötelezettségen alapul, továbbá nem 
előfeltétele szerződéskötésnek, és az adatszolgáltatás elmaradása semmilyen hátrányos 
következménnyel nem jár. 
Hatályos: 2018. május 25. 
 

Mészáros és Tsa Kft  

 Ügyvezetés 


