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A Güntner Tata Kft. (2890 Tata, Szomódi u. 4., a továbbiakban GÜNTNER TATA, szolgáltató,
adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát.
E tájékoztató célja, hogy rögzítse a Güntner Tata által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési
elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
A Güntner Tata kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak.
A Güntner Tata elkötelezett dolgozói, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében,
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A
Güntner Tata a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Fogalmak

1. Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig
megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen
akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt -közvetlenül vagy közvetve -név, azonosító jel,
illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
2. Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti
tagságra,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a
bűnügyi személyes adat.
3. Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint
tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső adat.
4. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok -teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -kezeléséhez.
5. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely
művelet vagy műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása.
6. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
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szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
7. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől.
8. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából –beleértve a jogszabály rendelkezése alapján
történő megbízást is –személyes adatok feldolgozását végzi.
9. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
10. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.
12. Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése.
13. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
14. Aktív kezelésben lévő irat: mindazon dokumentum, amely bármilyen úton a Güntner Tata
Kft.-hez beérkezik és ügyintézés alatt bármely szervezeti egységen megtalálható.
15. Passzív kezelésben lévő irat: mindazon dokumentum, amely archiválás céljából a Güntner Tata
Kft. irattárába átadásra kerül.
A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
A Güntner Tata Kft. adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi
kötelezettségen alapulnak.
Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtjük, a Güntner Tata Kft. a
személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő
információk mindegyikét:
a) az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
c) ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg: az érintett személyes adatok
kategóriái;
d) adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen.
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Az említett információk mellett az érintettet a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett
adathordozhatósághoz való jogáról;
c) az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban
történő visszavonásához van joga az érintettnek, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a
személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat
az adatszolgáltatás elmaradása.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a
rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján
történő – kiegészítését.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése
esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
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Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy
ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens a Güntner Tata Kft. rendszerén belül
valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve,
az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
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A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A Güntner Tata Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén,
valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.
A Güntner Tata a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
● csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
● hitelessége és hitelesítése biztosított;
● változatlansága igazolható;
● a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
A Güntner Tata az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Güntner Tata a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és
szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek,
protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel
szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ
felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Güntner Tata Kft.
megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.
Cégünk adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
A Güntner által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink jogosultak
megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl.
adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez a Felhasználó előzetesen kifejezett
beleegyezését adta.
Sütik - cookie - k
A cégünk weboldalán tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy
karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldhet a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek)
révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak
látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal
meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen
cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a Güntner webhelyén.
Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az
ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt.
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A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra
vonatkozóan, hogy a böngészőben
● hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
● hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy 
● hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
● hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
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A közösségi hálózatok bővítményeinek használata
1) Facebook
A Güntner internetes oldala a Facebook.com, a Facebook Inc., Palo Alto, Egyesült Államok
("Facebook") által működtetett közösségi hálózat közösségi bővítményeit (plugin) használja. A
bővítményeket a Facebook-logó, a "Facebook", a "Like" vagy a "Share" feliratú kiegészítés jelzi.
Amikor megnyitja az ilyen kiegészítéseket tartalmazó internetes oldalainkat, akkor azok a
bővítmények lefutnak. A bővítmények akkor aktiválódnak, ha rákattintanak a megadott gombra.
Aktiválásával kapcsolatot létesíthet a Facebook-al és kijelentheti, hogy hozzájárul a Facebookhoz
küldött adatokhoz. Ha be van jelentkezve a Facebook-ra, a Facebook a látogatót a fiókjával
összekapcsolhatja. Amennyiben rákattint a kérdéses gombra, úgy a böngésző a szükséges
információkat elküldi közvetlenül a Facebook-nak, és az eltárolja.
Kérjük, olvassa el a Facebook adatvédelmi nyilatkozatát az adatgyűjtés céljának és hatókörének, az
adatok feldolgozásának és továbbadásának megismeréséért, valamint, hogy megtudja a
kapcsolódó jogok és beállítások segítségével hogyan védheti személyes adatait.
Ha nem szeretné, hogy a Facebook adatokat gyűjtsön Önről a mi internetes felületünkön keresztül,
akkor jelentkezzen ki a Facebookból, mielőtt meglátogatja az internetes oldalunkat.
2) Google
A Güntner internetes oldala a Google.com, a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, Egyesült Államok (“Google”) által működtetett közösségi hálózat közösségi
bővítményeit (plugin) használja. A bővítményeket a Google+ logó, a "Google+", a "Google Plus" vagy a
"+1" feliratú kiegészítés jelzi.
Amikor megnyitja az ilyen kiegészítéseket tartalmazó internetes oldalainkat, akkor azok a
bővítmények lefutnak. A bővítmények akkor aktiválódnak, ha rákattintanak a megadott gombra.
Aktiválásával kapcsolatot létesíthet a Google-al és kijelentheti, hogy hozzájárul a Google-hoz
küldött adatokhoz. Ha be van jelentkezve a Google-ra, a Google a látogatót a fiókjával
összekapcsolhatja. Amennyiben rákattint a kérdéses gombra, úgy a böngésző a szükséges
információkat elküldi közvetlenül a Google-nak, és az eltárolja.
Kérjük, olvassa el a Google adatvédelmi nyilatkozatát az adatgyűjtés céljának és hatókörének, az
adatok feldolgozásának és továbbadásának megismeréséért, valamint, hogy megtudja a
kapcsolódó jogok és beállítások segítségével hogyan védheti személyes adatait.
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Ha nem szeretné, hogy a Google adatokat gyűjtsön Önről a mi internetes felületünkön keresztül,
akkor jelentkezzen ki a Google Plus-ból, mielőtt meglátogatja az internetes oldalunkat.
3) YouTube
A Güntner internetes oldalai a YouTube LLC, a 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, Amerikai
Egyesült Államok. A YouTube olyan platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára audió és
videó fájlok lejátszását.
Amikor az internetes oldalunkat megnyitja, az ott beépített YouTube-lejátszó létrehozza a
kapcsolatot a YouTube-al a videó vagy hangfájl technikai továbbításának biztosítása érdekében.
Amikor létrejött a YouTube-kapcsolat, az Ön adatai átkerülhetnek a YouTube-ra.
Kérjük, olvassa el a YouTube adatvédelmi nyilatkozatát az adatgyűjtés céljának és hatókörének, az
adatok feldolgozásának és felhasználásának további részleteiről, a kapcsolódó jogairól és
beállításairól, amellyel megvédheti személyes adatait.
4) Twitter
A Güntner internetes oldala a Twitter közösségi kiegészítőket (plug-in) használja, amelyeket a
Twitter Inc., a 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Egyesült Államok ("Twitter")
üzemeltet. A plugineket a Twitter embléma vagy a "Tweet" kiegészítés jelzi.
Amikor megnyitja az ilyen plugineket tartalmazó internetes oldalainkat, akkor azok lefutnak. A
bővítmények csak akkor aktiválódnak, ha rákattintanak a megadott gombra. Aktiválásával
kapcsolatot létesíthet a Twitter-rel és kijelentheti, hogy hozzájárul a Twitterre küldött adatokhoz.
Ha bejelentkezik a Twitterre, a Twitter is követheti a látogatást a fiókban. Ha rákattint a kérdéses
gombra, akkor a böngésző az információkat közvetlenül a Twitterre küldi és tárolja.
A Twitter általi adatgyűjtés célját és alkalmazási körét, valamint az adatok további feldolgozását és
felhasználását, a személyes adatokhoz kapcsolódó jogokat és beállításokat a Twitter adatvédelmi
nyilatkozatában találja.
Ügyfélkapcsolat
Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele,
kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.
Egyéb
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa.
Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért
kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben
felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
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Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett
megkereshetik a Güntner Tata Kft-t.
Eljárási szabályok
A személyes adatokról az információ adásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő
rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül
írásban közli az elutasítás indokait.
Adatvédelmi tisztviselő
A Güntner Tata Kft. adatvédelmi tisztviselője:
Seftsik Péter,
telefon: +36 34 588 500 (8770 mellék);
e-mail: Peter.Seftsik@guentner.com
Adatvédelmi hatóság
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
Telefon: 06.1.391.1400,
Fax: 06.1.391.1410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
Honlap: http://www.naih.hu 
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