
 

 

TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

2016/679/EU REND. 13 ÉS 14. CIKK 

Az E’ COSI’ S.r.l. a szükséges biztonsági szint illetve a személyes adatok helyes kezelésének 

biztosítása érdekében az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR – 2016/679/EU rend) megfelelő 

vállalati politikát és eljárásrendszert alakított ki. Adatkezelő. Az adatok feldolgozását olyan 

megfelelően azonosított, tájékoztatott belső munkatársak illetve külső felek végzik, akik 

engedélyezett adatfeldolgozói minőségben járnak el. Az adatkezelő az E’ COSI’ S.r.l. a jogi képviselő, 

Davide Fornasari személyében, az adatgyűjtés és adatkezelés helye Via Giovanni Giorgi 12 47122 

Forlì. Elsődleges külső adatfeldolgozók: a vállalat az adatok kezelésével külső adatfeldolgozókat 

bízott meg, ezek lehetnek a saját szolgáltatói illetve az adatok (akár ideiglenes) feldolgozásával 

megbízott harmadik felek. Az adatok kezelését végző külső adatfeldolgozók listája a vállalat 

székhelyén (cím: Forlì, Via Giovanni Giorgi 12.) a HR osztályon tekinthető meg. Az E’ COSI’ S.r.l. a 

személyes adatok védelmére irányuló intézkedéseket hozott. Ennek részeként az adatok kezelése 

és biztonsága kiemelt fontosságot élvez, az általános adatvédelmi rendelet (2016/679/UE) 

rendelkezéseivel összhangban. A jelen tájékoztató ismerteti az adatkezelő személyét, az adatkezelés 

célját és módját, illetve azt, hogy az adatok kik számára lehetnek hozzáférhetők. Az E’ COSI’ S.r.l. a 

közölt személyes adatokat kizárólag a következő célokra használja fel: A szerződéses kapcsolat 

kezeléséhez valamint a kiválasztott szolgáltatás biztosításához szükséges célokra, valamint az 

ügyfelek megelégedését célzó intézkedésekhez. A személyes adatait a következő céllal kezeljük: 

 1. A szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adminisztratív célokra: az ügyfél 

vállalatok illetve alkalmazottainak adóügyi és jogi adatainak kezelése, ideértve a kifizetéseket és az 

érintett szerveknek küldött értesítéseket.  

2. Marketing célokra. Kifejezett engedélyével személyes adatait a következő célokra használjuk fel: 

piackutatás, gazdasági és statisztikai elemzések készítése, kereskedelmi adatok kinyerése; 

értesítések küldése marketing kezdeményezésekről; tájékoztató-/reklám-/promóciós anyagok 

küldése, nyomtatott vagy online tájékoztatás új kezdeményezésekről és akciókról az ügyfélkör 

megnyerésére és/vagy hűségét jutalmazandó vagy a kapcsolatok figyelmének felkeltése céljából. 

 3. Képkészítési és képfeldolgozási célokra. Kifejezett engedélyével az Ön kép-, fénykép-, videó- és 

hanganyagait felhasználjuk brosúrákon/tájékoztatókon vagy más formában promóciós célokkal 

meglévő vagy már új kliensek felé. 

 4. Kereskedelmi céllal (jogos érdek). Az Ön kifejezett engedélyével felhasználjuk személyes adatait 

a felek közötti szerződésben meghatározott célokhoz kapcsolódó javak vagy szolgáltatások 

kínálására és értékesítésére (pl. szerződés kiegészítésére és/vagy az elsődleges szerződéshez 

kapcsolódó szolgáltatások nyújtására). 



 

 5. Az érzékeny személyes adatok (pl. faji hovatartozás, politikai nézet, szexuális beállítottság, 

egészségi állapotot, szexuális életet érintő kérdések) kezelése kizárólag az Ön kifejezett 

hozzájárulásával történhet.  

6. Hitelező cégek megbízásából követelésbehajtással kapcsolatos igazgatási és/vagy jogi 

aktusokhoz; az Ön hozzájárulásával felhasználjuk a megadott adatokat a megbízás teljesítéséhez 

mindezt a lehető legbizalmasabban és az érzékeny személyes adatok védelmével. 

 Az adatok kezelése a lehető legbizalmasabban történik.  

Az E’ COSI’ S.r.l. az adatok kezelését a következők alapján végzi: 

 - önkéntes hozzájárulás alapján; 

 - mert szükség van ezen adatokra az 1. pontban meghatározott törvényi kötelezettségek (pl. 

könyvelési kötelezettség, bér- és járulékfizetési kötelezettség, terroristaellenes ellenőrzések, 

gazdasági kötelezettségek stb.) teljesítéséhez; 

 - mert a jogos érdekek (pl. vállalati vagyon védelme és biztonsága, csalások megelőzése, a vállalat 

stratégiai érdekeinek és kereskedelmi kapcsolatainak valamint az ügyfél vállalatok vagyonának 

védelme stb.) megkívánják ezen adatok kezelését. 

Ebből következik, hogy az 1., 4. 5. és 6. pontban foglalt célok teljesítése érdekében szükség van a 

személyes adatok megadására. 

 A 2. és 3. pontban szereplő célokat nem írja elő törvényi kötelezettség, ezért ezekben az esetekben 

a hozzájárulás az adatok kezeléséhez önkéntes. Ha személyes adatait nem vagy hiányosan adja meg, 

azzal akadályozhatja vagy ellehetetleníti a szolgáltatás részének vagy egészének teljesítését. A 

megadott adatok mennyiségét és megfelelőségét az adatkezelő minden esetben külön mérlegeli, a 

megfelelő döntés meghozatala érdekében, illetve azért, hogy ne kerüljön sor a célok teljesítéséhez 

szükségtelen adatok kezelésére. Személyes adatait nem használjuk fel a jelen tájékoztatóban 

szereplőtől eltérő illetve azokat meghaladó célokra, előzetes értesítés (illetve szükség esetén 

felhatalmazás) nélkül nem közöljük ezeket harmadik féllel, és gondoskodunk ezeknek fizikai vagy 

virtuális lopásokkal szembeni védelméről. Az E’ COSI’ S.r.l. adatvédelmi politikájának célja, hogy 

biztosítsa a közölt személyes adatok védelmét, és ezek kezelésekor korrekten, jogszerűen és 

átláthatóan járjon el. Tájékoztatjuk továbbá, hogy személyes adatainak feldolgozása olyan 

eszközökkel (háttértárakkal, papíralapú, digitális, informatikus és telematikai) eszközökkel és 

módszerekkel történik, amelyek biztosítják az adatok maximális biztonságát és bizalmasságát. A 2. 

pontban ismertetett közlések történhetnek hagyományos (pl. postai úton, telefonon) illetve 

automatizált vagy ehhez hasonló (faxon, e-mailben, sms-en, mms-en) formában. Önnek minden 

esetben joga van a személyes adatok kezelését megtiltani, de ha erről kifejezetten nem rendelkezik, 

mind a hagyományos mind az automatizált közlési formákra vonatkozik.  

Mennyi ideig tároljuk adatait? 



 

 Személyes adatait a fogadástól/helyesbítéstől számítva a fenti célok eléréséhez szükséges ideig 

tároljuk, majd azután töröljük vagy anonimizáljuk. Az időtartammal és ennek meghatározásához 

használt szempontokkal kapcsolatosan bővebb tájékoztatásért írjon nekünk a privacy@ecosi.it e-

mail címre.  

Mik az ön jogai? 

 Bármikor kérheti:  

- a személyes adataihoz való hozzáférést 

 - hiba esetén az adatok helyesbítését 

 - az adatok törlését (elfeledtetéshez való jog) 

 - az adatkezelés korlátozását  

Valamint megilleti Önt: 

 - a tiltakozáshoz való jog, közvetlen marketing céllal történő kezelés esetén;  

-- az adatok hordozhatóságához való jog, vagyis az Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre 

bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és 

azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa 

 Hogyan járunk el az érintettel? 

 A lehető legnagyobb komolysággal foglalkozunk kérésével, hogy jogait ténylegesen érvényesíteni 

tudja. Az érintettek minden jogával kapcsolatosan a szabályzat egy hónapot ad (összetett esetekben 

ez három hónapig meghosszabbítható) az adatkezelőnek arra, hogy válaszoljon, negatív válasz 

esetén is. Az adatkezelőnek írásban kell az érintetteket értesítenie (történhet elektromos formában 

is), a szóbeli tájékoztatás csak az érintett kérésére megengedett. Az érintettnek adott válasznak 

tömörnek, érthetőnek, átláthatónak és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, amelynek nyelvezete 

egyszerű és világos. A hozzáférési jog minden esetben biztosítja az érintett számára, hogy 

ingyenesen kapjon egy példányt a kezelt adatokról. Az elfeledtetéshez, vagyis az adatok törléséhez 

való jog a szabályzatnál szélesebb jogokat biztosít (az érintett ugyanis a hozzájárulás visszavonását 

követően is kérheti rá vonatkozó adatok törlését). Továbbá joga van panaszt benyújtani az illetékes 

nemzeti ellenőrző hatóságoknál (adatvédelmi biztosnál).  

A hozzájárulást követően van lehetőség visszavonni azt?  

Igen, a hozzájárulás bármikor visszavonható, de ez: 

 - nem vitathatja az adatkezelés jogosságát a visszavonást megelőző időszakban 

 - nem érinti ugyanezen adatok más jogcímen történő kezelésének jogosultságát (pl. szerződésben 

foglalt vagy törvényi kötelezettségek). 

mailto:privacy@ecosi.it


 

 Adatlopás vagy személyes adatok megsértése esetén az adatkezelőnek 72 óra áll rendelkezésére, 

hogy erről az illetékes hatóságokat illetve az érintetteket tájékoztassa.  

A jelen tájékoztatóval, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos további felvilágosításért, illetve, ha 

ezekkel kapcsolatos jogait kívánja érvényesíteni vagy hozzájárulását kívánja visszavonni, forduljon 

hozzánk az alábbi e-mail címen: privacy@ecosi.it. Bővebb tájékoztatásért olvassa el honlapunk 

adatvédelemmel foglakozó szakaszát a www.ecosi.it címen. 

 Az adatkezelő  

Davide Fornasari 

http://www.ecosi.it/

