ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
I.
Általános rendelkezések
A tájékoztató célja
Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Penta Kft. megfelelően tájékoztassa ügyfeleit,
partnereit személyes adataik kezelésével kapcsolatban.
Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megfeleljen a
hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek így különösen, de nem
kizárólagosan
- a „GDPR” Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április
27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény rendelkezéseinek.
II.
Az Adatkezelő adatai
Penta Általános Építőipari Kft.
székhely:
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
tényleges adatkezelés címe: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út 112.
cégjegyzékszám:
13-09-079473
adószám:
10452556-2-44
telefonszám:
+36 28 529-050
fax:
+36 28 529-070
e-mail cím:
iroda@pentakft.hu
önállóan képviseli:
Nagy Gábor Lajos, ügyvezető igazgató
III.
Az adatkezelés elvei
-

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság (GDPR 5.cikk (1) bekezdés a) pontja)
Célhoz kötöttség (GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja)
Adattakarékosság (GDPR 5.cikk (1) bekezdés c) pontja)
Pontosság (GDPR 5.cikk (1) bekezdés d) pontja)
Korlátozott tárolhatóság (GDPR 5.cikk (1) bekezdés e) pontja)
Integritás és bizalmas jelleg (GDPR 5.cikk (1) bekezdés f) pontja)
Elszámoltathatóság (GDPR 5.cikk (2) bekezdés)

IV.
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Az adatkezelés jogalapja
A Penta Kft. személyes adatokat kizárólag az alábbi esetekben kezel:
-

-

-

Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak meghatározott célból történő
kezeléséhez. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja)
Az érintett vagy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek a védelme.
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja)
Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés e) pontja)
Az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét
teszik szükségessé, különösen ha az érintett gyermek. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pontja)
V.
Személyes adatok kezelése

A Penta Kft., mint építőipari kivitelezői tevékenységet folytató gazdasági társaság a teljesség
igénye nélkül az alábbi esetekben folytat adatkezelést:
1. Vállalkozási, megbízási, szállítási, adásvételi szerződések
Alvállalkozóinkkal, Megbízottjainkkal, Szállítóinkkal, Vevőinkkel kötött szerződéseinkben, a
kapcsolattartók és egyéb személyes közreműködők esetében, amennyiben személyes adat
kezelésére kerül sor, előzetes tájékoztatást nyújtunk az adatkezelésről, s mivel annak jogalapja
az érintett hozzájárulása, ezért minden esetben kérjük az előzetes, írásos hozzájárulást az
érintettektől.
2. Számlákkal kapcsolatos ügyintézés
Szerződő partnereink felé számlát állítunk ki, amely tartalmazhat személyes adatot. Az
adatkezelés célja a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat
megőrzési kötelezettsége. Az adatkezelés jogalapját a jogszabályi kötelezettség teljesítése
jelenti. A bizonylatok megőrzése során a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában
foglaltak szerint jár el a Penta Kft.
3. Kapcsolattartás céljából kezelt személyes adatok
Ajánlatkérés során tudomásunkra juthatnak az ajánlatot adó személyes adatai, például: e-mail
címe, telefonszáma. Az adatkezelés jogalapját a szerződés megkötését megelőző szükséges
intézkedések jelentik. Amennyiben az ajánlat nem kerül elfogadásra, úgy a személyes adatok
azonnal törlésre kerülnek, ellenkező esetben a szerződéses jogviszonyra vonatkozó
rendelkezések az irányadóak.
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A szerződéses partnereink esetében a személyes adatok kezelésének jogalapját a szerződésben
foglalt jogaink és kötelezettségeink teljesítése jelenti. A szerződés megszűnését követően,
amennyiben jogszabály nem ír elő megőrzési kötelezettséget, a személyes adatok azonnal
törlésre kerülnek. Amennyiben a szerződés megszűnését követően – jogszabályi rendelkezés
hiányában – további jogos érdekünk fűződik az adatok megőrzéséhez, úgy az érintett előzetes
tájékoztatását követően, annak kifejezett hozzájárulásával, a cél és a tárolás időtartamának
meghatározásával jogosulttá válunk a további megőrzésre.
Amennyiben jogszabály megőrzési kötelezettséget ír elő, úgy a vonatkozó jogszabály
rendelkezésének megfelelően történik az adatok további megőrzése.
4. Álláshirdetésre jelentkezők személyes adatainak kezelése
Az álláshirdetésre jelentkező természetes személyek esetében a felvételi folyamat során
gyűjtött adatokat általánosságban azonnal töröli a Penta Kft., amint döntés születik arra
vonatkozóan, hogy nem tesz ajánlatot az illető felvételére, vagy azt az illető nem fogadja el,
vagy időközben visszavonja a jelentkezését. A felvételi eljárás lezárultával, az esetlegesen még
később potenciálisan szóba jöhető jelentkezők kifejezett, írásos hozzájárulása alapján a Penta
Kft. továbbra is jogosult marad az adatok további tárolására, megjelölve a célt – pl.: új, hasonló
vagy ugyanilyen pozíció megnyílása – és az időtartamot, amely ideig az adatot kezelni kívánja.
VI.
Az Adatkezelő honlapjához kapcsolódó adatkezelések
1. A Penta Kft. a www.pentakft.hu honlap által lehetővé teszi az érintettek számára, hogy
adataik megadásával a Penta Kft-től információt kérjenek. Az információkérés önkéntes
hozzájáruláson alapul.
2. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a Penta Kft-vel kapcsolatba lép és a
Penta Kft-től információt kér személyes adatainak megadása mellett.
3. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
4. Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az e célból felvett személyes adatokat, amíg az
érdeklődő számára a megfelelő tájékoztatást megadja.
5. A www.pentakft.hu weboldalon cookie-kat, azaz sütiket használunk. Az adatkezelés
jogalapját az érintett hozzájárulása jelenti.
A cookie-k (sütik) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására
alkalmas jelsorozatok, információs fájlok, amelyeket a szolgáltatók a felhasználó
számítógépére helyeznek el, és amelyek így lehetővé teszik, hogy egy weboldal a
felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. A sütik nem tartalmaznak személyes
információkat és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására, az kizárólag a
felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas.
A honlapunk által működtetett sütik alkalmazásának feltétele az elektronikus hírközlésről
szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”), valamint a 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 2016/679 EU rendelet
(2016. április 27.) („GDPR”) értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulása.
Ennek alapján az első látogatáskor honlapunkon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat
arról, hogy a Penta Kft. cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amelyre kattintva az
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erre vonatkozó tájékoztatónkat olvashatja el. A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó
az „RENDBEN” gombra kattintva járulhat hozzá. Hozzájárulás hiányában, illetve a
korábban megadott hozzájárulás visszavonása esetén honlapunk nem helyez el cookie-kat
(sütiket) a felhasználó berendezésén.
Az általunk használt cookie-k (sütik):
-

-

Munkamenet (session) cookie-k: ezek célja, hogy a felhasználók zavartalanul és
zökkenőmentesen böngészhessék weboldalunkat, használhassák annak funkcióit és
az elérhető szolgáltatásokat. Ezek érvényességi ideje a böngészés befejezéséig tart, a
böngésző bezárásával a cookie-k (sütik) e típusa automatikusan törlődik a
böngészésre használt eszközről.
Web-böngésző cookie-k (sütik): Az érintettnek lehetősége van arra, hogy a böngésző
beállításaiban elfogadja, vagy elutasítsa az új cookie-kat, illetve a meglévőket
törölheti is. Amennyiben az érintett kikapcsol néhány – vagy az összes – cookie-t
(sütit), úgy a weboldal valamennyi funkcióját nem fogja tudni használni.
VII.
Adatvédelmi incidensek kezelése

1. Adatvédelmi incidens - azaz személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés – észlelése esetén,
a Penta Kft. köteles haladéktalanul bejelentést tenni a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens nem jár kockázattal a
természetes személy jogaira és szabadságaira nézve.
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Penta Kft. indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
VIII.
Jogorvoslati lehetőségek
1. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron
kívül jár el.
2. Az érintett személyes adatai védelméhez való joga megsértése esetén fordulhat a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és kérheti a Hatóság vizsgálatát.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
URL: http://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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IX.
Egyéb rendelkezések
1. A Penta Kft. ezúton hívja fel valamennyi érintett figyelmét, hogy a bíróság, az
ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
illetőleg jogszabály által felhatalmazott egyéb más szervek megkeresésére –
amennyiben a hatóság az adatkezelés célját és a személyes adatok körét megjelöli –
személyes adatot a megkeresés céljának megvalósítása érdekében, a cél elérését
biztosító mértékig ad ki.
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