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Tisztelt Beszállítónk!

Az Ön adatai biztonságban vannak nálunk. Kötelesek vagyunk védeni az Ön adatait, és ezt a feladatot nagyon komolyan vesz-
szük. Kérjük, szánjon időt ezen tájékoztató elolvasására, hogy áttekintést kapjon arról, hogy adatait miért gyűjtjük és hogyan 
kezeljük.

Először is szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy az Ön adatait

	� szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
	� szerződés megkötése előtti lépések megtételéhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
	� jogi kötelezettségek teljesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)
	� közérdekű feladat elvégzéséhez vagy a részünkre biztosított közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés e) pont) 
	� cégünk jogos érdekeinek vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), 

nevezetesen:
 

	� a visszaélések megakadályozása céljából;
	� belső igazgatási célokra;
	� a hálózat- és információbiztonság biztosítására,
	� statisztikai célokra

jogszerűen dolgozzuk fel.

Konkrétan az Öntől származó alábbi adatokat kezeljük:

	� Kapcsolattartási adatok (név, cím, fax/telefonszám, e-mail cím)
	� Cégjegyzékszám
	� Közösségi adószám
	� Banki adatok



Az Ön konkrét esetében az adatokat szerződéses kapcsolatunk gördülékeny működése céljából kezeljük. 

Adataikat csak addig tároljuk, amíg azokra abból a célból, amelyből az adatokat gyűjtöttük, szükség van. Felhívjuk a figyelmét, 
hogy adó- és társasági jogi okokból a szerződéseket és a szerződéses jogviszonyból származó egyéb dokumentumokat hét 
évig meg kell őrizni (Az adózásról szóló osztrák szövetségi törvény (BAO) 132. cikke). Egyes esetekben, például folyamatban 
lévő hivatalos eljárások esetében, a tárolás időtartama meghaladhatja a hét évet, ha a jogi követelések elévülési ideje és a 
 vállalat belső előírásai irányadók az adatok tárolására nézve.

A kitűzött célok megvalósítása érdekében bizonyos esetekben szükség lehet az Ön adatainak a következő címzettek részére 
történő közzétételére. A közzététel történhet adattovábbítás, terjesztés vagy egyéb adatközlés formájában. Az Ön adatait nem 
adjuk el harmadik feleknek, és egyéb módon sem értékesítjük.

Partnerek/ Részleg Székhely A harmadik országba történő adattovábbítás alapja
Terjesztés cégen belül
Ügyvezetés cégen belül
Marketing osztály cégen belül
Kárkezelési osztály cégen belül
Mérnöki tervezés (CAD) cégen belül
Könyvelés cégen belül
Műhely cégen belül
Beszerzés cégen belül
Flottamenedzsment cégen belül
HSEQ cégen belül
Informatikai osztály cégen belül

Alvállalkozók szerződés teljesítéséhez Európai Gazdasági 
Térség Az EGT-n belül

Hatóságok és hivatalok Ausztria/EU
Adótanácsadó Ausztria/EU
Könyvvizsgáló Ausztria/EU
Ügyvéd Ausztria/EU
Adósságbehajtó társaságok Ausztria/EU

Ezenkívül szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy bármikor jogosult:

tájékoztatást kérni arról, hogy mely adatait kezeljük (a részletekért lásd a GDPR 15. cikkét);
adatai helyesbítését vagy törlését kérni (a részletekért lásd a GDPR 16. cikkét);
adatai kezelésének korlátozását kérni (a részletekért lásd a GDPR 18. cikkét);
az adatkezelés ellen tiltakozni (a részleteket lásd a GDPR 21. cikkében);
az adatok hordozhatóságát érvényesíteni (a részletekért lásd a GDPR 20. cikkét).

Ha az adatai törvényes kezelésére vonatkozó kötelezettségünk ellenére nem várt módon valaki mégis megsérti az adatai 
 jogszerű feldolgozásához való jogát, akkor panaszt nyújthat be az osztrák adatvédelmi hatósághoz vagy más uniós adatvédelmi 
felügyeleti hatósághoz, különösen az Ön tartózkodási helye vagy munkahelye szerint illetékes hatósághoz. Az Ön adatai az Ön 
kifejezett hozzájárulása alapján kerülnek feldolgozásra (GDPR 6. cikk 1. szakasz a. pont). Önnek joga van ezt a hozzájárulást 
bármikor visszavonni, ez azonban nem érinti az Ön hozzájárulása alapján a visszavonásig végzett feldolgozás jogszerűségét.

Reméljük, hogy a fenti tájékoztatás alapján egyértelmű az Ön számára, hogy miként és milyen célokra kezeljük adatait. Az adatke-
zelésre vonatkozó további kérdései esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselőnkkel (datenschutz@prangl.at).

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA  CERT GMBH

         ZERTIFIKAT NR. 20116193005245
         ISO 45001

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA  CERT GMBH

         ZERTIFIKAT NR. 20104151450196
         EN ISO 14001

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA  CERT GMBH

         ZERTIFIKAT NR. 20106131318396
         SCCᴾ

ZERTIFIZIERT

TÜV AUSTRIA  CERT GMBH

         ZERTIFIKAT NR. 20100151450195
         EN ISO 9001
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