11. számú melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a társaság cégnyilvántartással érintett tisztségviselőinek adatkezeléséhez
társaság: KASZÓ Zrt.

ADATKEZELŐ NEVE:

KASZÓ Zrt.

SZÉKHELYE:

7564 Kaszó

KÉPVISELŐJE:

Galamb Gábor vezérigazgató

HONLAPJA:

www.kaszort.hu

E-MAIL:

info@kaszort.hu

TELEFON:

+36-82-352-065
+36-82-445-818

(1) A kezelhető személyes adatok köre: név, születési hely, születési idő, anyja neve, lakcím,
adóazonosító, telefonszám, e-mail cím
(2) A személyes adatok kezelésének célja: Társasági jogviszonyból eredő kötelezettségek
teljesítése, A Társasági szerződés és a társaság bejegyzéséhez és cégnyilvántartásához, a
társaság törvényes működéséhez szükséges okiratok elkészítése, őrzése, tisztségviselők,
könyvvizsgáló nyilvántartása.
(3) Az érintettek köre: a társaság természete személy cégnyilvántartással érinett tisztségviselői
(4) Az adatok forrása: érintettek adatszolgáltatása
(5) Az adatkezelés jogalapja: az érinett hozzájárulása, jogi kötelezettség teljesítése
(6) A személyes adatok megismerésére jogosult: a Társaság vezetője, és a törvényes
működésért felelős munkavállalók
(7) A személyes adatok tárolásának időtartama: Az adattárolás a jogviszony megszűnéséig tart,
majd igényérvényesítés jogalapon az azt követő 5. évig, illetve egyes esetekben a jelen
szabályzat III.3.(7) bekezdésben foglalt ideig.
(8) Az adatok fizikai vagy elektronikus tárolási helye, módja: számítógépen és papír alapon a
Társaság központi ügyintézési helyén.
(9) A személyes adatok továbbításra kerülnek:
- cégnyilvántartási eljárásaival megbízott ügyvéd,
(10) Ha a cégiratban a jogszabályban előírt, illetve a cégjegyzék adattartalmát meghaladó
személyes adat kerül feltüntetésre, a természetes személy további személyes adatának az
okiratokban való feltüntetéséhez a külön hozzájárulása is szükséges, azzal, hogy az a cégiratok
nyilvánosságának elve alapján ezek az adatok bárki számára megismerhetővé válnak.
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TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:
Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az
adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A KASZÓ Zrt. a tevékenysége folytatásához, az adatkezelés céljához kötötten a személyes
adatokat a (9) bekezdésben meghatározott harmadik személy részére továbbíthatja.
További információk a Társaság honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók,
mely
elektronikusan
a
http://www.kaszort.hu/erdogazdasag/adatkezelesi-szabalyzat
weboldalon, nyomtatott formában pedig a KASZÓ Zrt. székhelyén nyilvánosan elérhető.
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem.
Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap

____________________________
Az érintett aláírása
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