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I. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE  

Adatkezelő: 
Cégnév: My Catering 2020 Kft (továbbiakban :Adatkezelő) 

Székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 33. 2. épület 1/14 

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-370843 

Adószám: 27993983-2-42  

Képviselő: Galambos Emerencia Erzsébet 

E-mail:  ilkantin31@gmail.com  

Telefon:  06-70-320-7405 

Honlap:  www.il-kantinetelbar.hu 

 

II. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a 

jogszabály hatályos szövege: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)  

-  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

(EU) 2016/679 RENDELETE 

 

III. FOGALMAK 

 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 

vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 

genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 

vagy több tényező alapján azonosítható; 

Társaságunk esetében: lsd. az egyes adatkezelési tevékenységeknél a kezelt adtok 

köre 

 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 

gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 

lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon 

történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, 

törlés, illetve megsemmisítés; 

http://www.il-kantinetelbar.hu/
http://www.il-kantinetelbar.hu/
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Társaságunk esetében: pl. megrendelésnél az adatok gyűjtése, felhasználása a 

teljesítés érdekében, továbbítása a futár felé a kiszállítás érdekében; 

munkaviszonyhoz kapcsolódó adatkezelésnél az adtok gyűjtése, tárolása, 

felhasználása jog vagy kötelezettség teljesítése érdekében, továbbítása a könyvelő 

felé jogi kötelezettség teljesítése céljából 

 „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli 

kezelésük korlátozása céljából; 

 „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 

decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt 

állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

Társaságunk esetében e-mail küldésre, vagy telefonos tájékoztatásra feliratkozottak 

nyilvántartása.  

 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 

önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit 

az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő 

kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is 

meghatározhatja; 

Társaságunk adatkezelőnek minősül valamennyi végzett adatkezelési tevékenysége 

szempontjából. 

  „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

Társaságunk által igénybevett adatfeldolgozók: könyvelő a munkaviszonnyal 

kapcsolatos, míg futár a kiszállításhoz szükséges személyes adatok körében. 

  „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül 

attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat 

keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes 

adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek 

általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 

alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

Társaságunk által kezelt adtok címzettje a e-mail cím és telefonszám nyilvántartást 

vezető munkavállaló, a futár(ok) és a könyvelő, illetve a Társaság vezetője. 

  „az Ön hozzájárulása”: az Ön akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Ön nyilatkozat vagy 

a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését 

adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

http://www.il-kantinetelbar.hu/
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 „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való 

jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

 

IV. TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉSRŐL 

 

IV.1. Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés 

 

Önnek lehetősége van rendelését a honlapon keresztül, e-mailben, vagy telefonon leadni. 

 

Megrendeléséhez kapcsolódóan az alábbi személyes adatokat kezeljük:  

o név  

o kiszállítási igény esetén: szállítási cím 

o hozzájárulás esetén: telefonszám, e-mail cím 

 

A kezelt adatokhoz adataihoz kizárólag a Társaság jogosultsággal rendelkező 

munkavállalója fér hozzá, általa kerül átadásra – kiszállítás esetén - a futár részére.  

 

Érintettek köre: mindazon megrendelők, akik rendeléseiket papír alapú megrendelőlapon, 

telefonon, vagy faxon adják le 

 

Kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím szállítási cím, továbbá bármely, az 

Érintett által fontosnak tartott és a megjegyzés rovatban megadott adat 

 

Adatkezelés időtartama: az adott megrendelés teljesítéséig, vagy tágabb hozzájárulás 

esetén az érintett hozzájárulásának visszavonásáig 

 

Adatkezelés címzettjei: a Társaság munkatársai, futárai és a könyvelő 

 

Adatkezelés célja: a létrejött szerződés teljesítése 

 

Adatkezelés jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése 

 

Társaságunk az adatok nyilvántartását titkosított számítógépes dokumentumban manuális 

kezelés útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A 

dokumentumhoz kizárólag az adatok kezelését végző munkavállaló és az ügyvezető 

rendelkezik hozzáféréssel.  

http://www.il-kantinetelbar.hu/
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IV.2. Kiszállításhoz kapcsolódó adatkezelés 

 

Társaságunk kiszállítási igény esetén a szolgáltatás (szerződés) teljesítése érdekében 

futár(oka)t (adatfeldolgozókat) vesz igénybe, munkaviszony, illetve megbízási jogviszony 

keretében, akiket titoktartási kötelezettség terhel valamennyi, ezen jogviszony keretében 

tudomásukra jutott adat tekintetében. 

 

IV.3. Adó- és számviteli  kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés 

  

Társaságunk jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli 

kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli és könyvelője részére 

továbbítja az Ön bizonylaton szereplő adatait, így a nevét és címét, melyeket 8 évig 

köteles megőrizni.  

Cégnév: ADBER Könyvelőiroda Kft  

Cg. 01-09-296889 

Székhely: 1188 Budapest, Bocskai u. 25. B. ép. 

Képviselő: Csontosné Góczán Mariann 

 

IV.4. Jogos érdek érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés 

 

Társaságunk szükség esetén jogos érdeke érvényesítése céljából az Ön nevét, címét és a 

szükséges számlák adatait jogosult átadni ügyvéd részére.  

 

IV.5. Egyéb 

 

Fenti eseteken túl Társaságunk csak kivételesen a Hatóságok, illetve egyéb törvény által 

előírt esetekben adja át a személyes adatait harmadik fél számára. Így például,  a 

rendőrség megkeresés,  nyomozáshoz ha az Ön személyes adatait tartalmazó iratok 

továbbítását kéri. 

 

V. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK  

 

Társaságunk megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait 

védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan 

megváltoztatása ellen.  

 

http://www.il-kantinetelbar.hu/
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Tájékoztatjuk, hogy a megadott személyes adatokat Társaságunk a jelen Adatkezelési 

Tájékoztatóban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. 

Személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára kizárólag az Ön 

előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kivéve, ha törvény ettől eltérően nem 

rendelkezik.  

VI. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI  

 

1. A hozzáféréshez és a tájékoztatáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban 

van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést, 

illetve másolatot kapjon: 

 az adatkezelés célja 

 az érintett személyes adatok kategóriái 

 a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, 

ezen időtartam meghatározásának szempontjai 

 azon jogáról, hogy kérelmezheti a személyes adatai helyesbítését, törlését 

vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az adatkezelés ellen 

 valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról 

 ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték,a forrásukra vonatkozó minden 

elérhető információ 

 

 

2. A helyesbítéshez való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Társaságunk módosítsa 

valamely személyes adatát, amit 30 napos határidőn  belül vállalunk teljesíteni. 

Mindazonáltal mivel a szolgáltatásunk jellegéből adódóan bizonyos adatok (név, 

kiszállítási cím, telefonszám) változása megnehezíti, vagy adott esetben akár el is 

lehetetleníti a szolgáltatás teljesítését, ezért kérjük, hogy ezen adatok változását 

haladéktalanul, de legkésőbb a következő rendelés alkalmával szíveskedjen 

bejelenteni. Az adatváltozás-bejelentés elmaradásának következményeiért Társaságunk 

felelősséget nem tud vállalni.  

 

3. A törléshez való jog  

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy töröljük valamennyi 

személyes adatát, kivéve ha az  

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából; 

http://www.il-kantinetelbar.hu/
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b) jogi kötelezettség teljesítése 

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

Ha az adat törlése a fent írt valamely ok folytán nem lehetséges, úgy az adatot a 

Társaságunk zárolja. 

 

4. A zároláshoz való jog/korlátozáshoz való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait 

Társaságunk zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok 

szükségessé teszi az adatok tárolását.  

Jogosult továbbá arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést. 

 

5. A tiltakozáshoz való jog 

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a 

személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos 

kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az adatkezelés 

ellen akkor is, ha Ön szerint adatait jogosulatlanul nem a szolgáltatás igénybevétele 

érdekében használjuk fel, vagy nem jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges, 

kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem 

tiltakozhat a számlaadatok megtartása miatt. 

 

6. Tájékoztatás az adatvédelmi incidensről 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve, Társaságunk az észlelést követő 72 órán 

belül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről, e körben: 

a) a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartónk nevéről és elérhetőségéről; 

b) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményekről; 

c) az orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseinket, beleértve adott esetben az 

adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését 

célzó intézkedéseket. 

 

7. Jogorvoslathoz való jog 

Ha Ön úgy ítéli meg, személyes adatai kezelése sérti az Ön jogait, vagy valamely, az 

adatvédelemhez kapcsolódó jogszabállyal ellentétes, jogosult panaszt tenni a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c.; www.naih.hu), továbbá jogosult bírósághoz fordulni. 

 

http://www.il-kantinetelbar.hu/
http://www.naih.hu/


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ_Megrendelő részére 

My Catering 2020 Kft 

Cg.01-09-370843 

1143 Budapest, Ilka u.33. 2. ép. 1/14. 

Adószám: 27993983-2-42 

Képviseli: Galambos Emerencia Erzsébet ügyvezető 

E-mail: ilkantin31@gmail.com 

Telefon: 06-70-320-7405 

Honlap: www.il-kantinetelbar.hu. 
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VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak, 

valamint a 2018. május 25-én érvénybe lépő GDPR rendelet. 

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót a Felhasználó előzetes értesítése 

mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.  

 

 

 

http://www.il-kantinetelbar.hu/

