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Adatvédelmi Szabályzat 

2017. 

 

Tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt az adatvédelmi szabályzatot, melyben a 

cég tájékoztatja a szolgáltatásait igénybe vevő személyeket (továbbiakban: Partner) a 

személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről.  

 

1. Adatkezelés  

1.1.A Partner szabad akaratából, befolyásmentesen döntheti el, hogy igénybe veszi-e 

szolgáltatásainkat. Felhívjuk arra a figyelmet, hogy a szolgáltatás iránti tájékoztatás kérés, 

ajánlatkérés, megrendelés során a Partner azonosítására alkalmas adatokat közöl 

társaságunkkal: tipikusan személyes adatok, termékkel kapcsolatos adatok. Ezek az adatok – 

amennyiben valósak és a mögöttük álló személlyel kapcsolatba hozhatók – személyes 

adatoknak minősülnek.  

Társaságunk csak a Partner önkéntes, előzetes és írásbeli hozzájárulása alapján kezeli a 

szolgáltatás igénybevétele során tudomására jutott személyes adatokat. Az önkéntes 

adatmegadással a Partner hozzájárul ahhoz, hogy a cégünk az alábbiak szerint kezelje a 

megadott adatokat.  

Az adatkezelés célja a Partner szolgáltatásunk iránti igényének kielégítése és lebonyolítása. 

 

1.2.Az EUROFINS Kft. az adatokat és a Partner által megadott egyéb információt minden 

esetben a vonatkozó jogszabályok keretei között, azokkal összhangban, az adatvédelmi biztos 

állásfoglalásai szerint, az adatkezelés fent meghatározott céljának megvalósulása érdekében 

csak a szükséges mértékben és ideig, tisztességes módon kezeli és dolgozza fel illetve 

továbbítja.  

 

1.3.A Partnerek kötelesek a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni. Társaságunk 

fenntartja a jogot, hogy a hamis, valóságnak nem megfelelő adatot és információt/regisztrációt 

törölje az adatbázisból. Nem vállalunk felelősséget a Partner által megadott adatok tartalmát 

illetően és kizárjuk felelősségünket a hamis, valótlan adattartalomból a Partnert vagy 

harmadik személyt ért kárért.  

 

2. Személyes adatok felhasználása, az adatkezelés célja 

 

2.1.Társaságunk a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a kizárólag a szolgáltatás és a 

Partner igényeinek kielégítése teljesítésével kapcsolatban kezeli. Az adatkezelés célja a 

Partner által megjelölt szolgáltatás teljesítése, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatban 

szükséges, úgy a Partnerrel való kommunikáció. 

 

2.2.Az adatkezelés során személyes adatait kizárólag a cég munkatársai kezelik és ismerhetik 

meg. 

 

2.3.Személyes adatait a cég csak akkor továbbítja harmadik személy részére, ha Ön ehhez 

beleegyezését adja, vagy a társaságunkat erre jogszabály kötelezi. 

 

2.4.Személyes adatait az Ön által megadottak vagy a közhiteles nyilvántartásokból 

rendelkezésre álló adatok alapján tartjuk nyilván.  
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 2.5.A Partner adatainak módosítása céljából hétköznapon munkaidőben az alábbi 

elérhetőségen kérheti adatainak  módosítását  vagy törlését (zárolását). 

 

2.6.Az EUROFINS Kft ezúton tájékoztatja Önt arról, hogy statisztikák, kimutatások készítése 

érdekében a cég tömeges, személyes adatokat nem tartalmazó információt egyedi 

azonosítóhoz nem kapcsolhatóan gyűjthet időszakos jelleggel.  

 

  

3.Személyes adatok védelme 

 

Az EUROFINS Kft a személyes adatok védelme és tárolása érdekében biztonságos és 

tűzfallal védett szerveren tárolja a partnerrel kapcsolatos adatokat. A Kft munkatársain kívül a 

társasággal a szolgáltatás teljesítése érdekében közreműködők férhetnek hozzá személyes 

adataihoz (rendszergazda, informatikus, karbantartó, laboratórium), akik ezen adatokat a 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezelik. A személyes adatokat a Kft titokban 

tartja, azokat harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, nyilvánosságra nem hozza. 

 

4.Partner jogai, jogorvoslat 

4.1.A Partnernek jogában áll: 

a) tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, valamint 

b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve  törlését, 

c) tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott 

feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az 

adatokat.  

4.2.A Partner tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő 

jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

4.3.A Partner jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 

 

5. Személyes adatok törlése, zárolása 

 

Tájékoztatjuk a Partnereinket, hogy a személyes adatokat a szolgáltatásra és az adatvédelemre 

vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint meghatározott ideig tároljuk, ezt követően 

törlésre kerülnek az adatok. Amennyiben a Partner véglegesen megszünteti a szolgáltatás 

igénybevételének lehetőségét, kérelmére adatát töröljük, amennyiben azonban feltételezhető, 

hogy a törlés jogszabályt sért, vagy a Partner érdekeit sértheti, úgy azt a zároljuk. Zárolást 

követően az adat törlésére akkor kerül sor, ha a Partner érdekeit már nem sérti a törlés, vagy 

jogszabályi akadály elhárult. 

 

Tájékoztatjuk a Partnereinket, hogy adatkezelésünkre az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseit, továbbá a vonatkozó 

adatvédelmi biztos állásfoglalásokat  tartjuk irányadónak. 
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Amennyiben adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van az alábbi 

elérhetőségeken érheti el az EUROFINS Kft -t: 

Név: EUROFINS Élelmiszer Analízis Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1047 Budapest, Váci út 19. 

Email: ugyfelszolgalat@eurofins.com 

Telefon: +36-20-614-6644 

mailto:ugyfelszolgalat@eurofins.com

