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Adatvédelmi tájékoztató ügyfelek és beszállítók számára
Jelen adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) a KLX Aerospace Solutions
Magyarország Kft. (a továbbiakban "Mi" vagy "Minket") tájékoztatja Önt arról, hogyan kezeljük
Személyes Adatait. Az Önnel kapcsolatos bármely információ az Ön Személyes Adata (a
továbbiakban: „Személyes Adatok”). A jelen Tájékoztató ügyfeleinkre és beszállítóinkra (az
egyénekre kiterjedően) és ügyfeleink és beszállítóink alkalmazottjaira/vállalkozóira vonatkozik.
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Társaságunk és adatvédelmi tisztviselőnk azonosító és elérhetőségi adatai:
Mi az alábbi társaság vagyunk: KLX Aerospace Solutions Hungary Kft., Andrássy 100,
1062 Budapest, Hungary, tel.: +49 4191 809 300.
Adatvédelmi tisztviselőnk: Tanja Schuchmann, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main,
Németország, tel.: +49(0)69 6649 6927; e-mail: dataprotection@klx.com.
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Cél, Személyes Adatok kategóriái, jogalap és megőrzési idő

2.1

Személyes Adatainak kategóriái és adatkezelésünk céljai
A Személyes Adatainak a következő kategóriáit kezeljük a következő célokból:
Az üzleti kapcsolattartási adatait (pl.: név, pozíció, üzleti e-mail cím, üzleti telefonszám,
részleg, felhasználói azonosító) és az Ön üzleti funkcióját a következő célokra:
(1) e-mailben, telefonon vagy más módon történő kommunikáció;
(2) ügyfél-/beszállítói kapcsolatok és szerződéskezelés (beleértve a légi szállítás, a
tehergépkocsis és a tengeri szállítmányok intézését);
(3) vállalati erőforrás-tervezés, valamint a termékek iránti kereslet és a termékbeszerzés
intézése;
(4) rendelésfeldolgozás és visszaigazolás;
(5) a fizetés és a számlázás, valamint az üzleti számvitel;
(6) üzleti információgyűjtés (üzleti tervezés és jelentéskészítés) és minőségbiztosítás;
(7) kitting és szállítóikészlet-kezelés; és
(8) hálózati fájlmegosztás.
Ugyanebből a célból az Ön üzleti kapcsolattartási adatai és az Ön által vagy mások által a
Mi részünkre küldött e-mailekben szereplő egyéb Személyes Adatok.

2.2

Személyes Adatai kezelésének jogalapja
Személyes Adatai kezelését a jogszabályok megengedik. A megfelelő jogalap (2018. május
25-től) az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk. 1. bekezdés (f)
pontja, amely lehetővé teszi a Személyes Adatok kezelését a Mi jogos érdekeinken alapuló
célokból. Abban az esetben, ha az ügyfél vagy a szállító magánszemély, a jogalap ehelyett
a GDPR 6. cikk 1 bekezdés (b) pontja, azaz a Személyes Adatok kezelése szerződés
teljesítése céljából engedélyezett.
Ami az Ön üzleti kapcsolati adatainak és az e-mailekben található bármely más Személyes
Adatának a 2.1(1) pontokban szereplő kezelését illeti,(8) lehetőségünk van Személyes
Adatainak kezelésére, mivel az ilyen adatkezelés szükséges ahhoz, hogy jogos érdekeink
szerint tudjunk eljárni. A köztönk és az Ön munkáltatója között létrejött szerződés teljesítése
nem lehetséges az Ön Személyes Adatainak kezelése nélkül. Csak a szerződés ésszerű
teljesítéséhez szükséges mértékben kezeljük az Ön Személyes Adatait. A Személyes
Adatait nem fogjuk kezelni a szerződés ésszerű teljesítésének célján túl. Nem merülnek fel
olyan ellentétes érdekek, amelyek kizárnák az Ön Személyes Adatainak kezelését.
1

2018. augusztus 10.
Tulajdonképpen Ön érdekelt lehet abban, hogy Személyes Adatait olyan mértékben
kezeljük, amennyire ahhoz szerződés ésszerű teljesítéséhez szükségünk van, mivel
másképp esetleg nem tudna teljesen megfelelni munkáltatójával fennálló saját
munkaviszonyának.

2.3

Köteles-e megadni Személyes Adatait?
Személyes Adatainak megadása nem törvényi vagy szerződéses követelmény. Ez azt
jelenti, hogy nem köteles nekünk a Személyes Adatait megadni.
Ha Személyes Adatait nem adja meg nekünk, annak az egyszerű következménye, hogy nem
tudunk kommunikálni Önnel, és esetleg nem tudjuk teljes mértékben folytatni az Önnel és a
munkáltatójával fennálló üzleti kapcsolatunkat.

2.4

Hozunk-e automatikus döntéseket Önre vonatkozóan?
Automatikus döntéseket nem hozunk csupán automatikus feldolgozás alapján, beleértve az
olyan profilalkotást is, ami Önre nézve jogi hatással járna vagy hasonlóan jelentős hatással
lenne.

2.5

Személyes Adatait a következő forrásokból szereztük meg:
Amellett, hogy Öntől közvetlenül, a fenti 2.1 pontban rögzített Személyes Adatait az alábbi
forrásokból szereztük meg: Más kollégái, például ha betegség, nyaralás stb. esetén Önt
helyettesítik; mások olyan e-mail levelezései tartalmazhatják üzleti kapcsolattartási adatait
(pl. a korábbi megrendelésekre vonatkozóan), amelyeket az EU-országokból és a nem EUországokból küldenek a feladótól/címzettől függően. Ezek a források nem nyilvánosan
hozzáférhetők.

2.6

A Személyes Adatok megőrzési ideje
A Személyes Adatok megőrzési ideje függ a Személyes Adatok kezelésének konkrét
céljától, és az adott eszköztől, amelyben az ilyen adatokat kezeljük. A különféle megőrzési
időszakokat észszerűen érthető formában nem lehet vázolni ebben a Tájékoztatóban. A fenti
2.1 pont szerinti Személyes Adatok megőrzési idejét a következő szempontok szerint
határozzuk meg: azokat mindaddig megőrizzük, amíg (i) az adott célhoz szükségesek, (ii)
az Önnel való üzleti kapcsolatunk fenntartásához szükségesek, (iii) ehhez Ön hozzájárult
és/vagy (iv) azt a megőrzésre vonatkozó jogszabályi előírások megkövetelik.
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Személyes Adatok harmadik felek részére történő továbbítása

3.1

Személyes Adatai harmadik felek részére történő továbbítása
A baloldali oszlopban említett Személyes Adatait a jobboldali oszlopban említett alábbi
harmadik felek részére továbbítjuk:

A
2.1
pontban
szereplő Harmadik felek
Személyes Adatok
Harmadik fél informatikai szolgáltatók IT-hosting, üzemeltetés és támogatás céljából
(1)–(7) és az e-mailekben lévő - KLX Inc. (USA): Anyavállalat
Személyes Adatok
(1) és az e-mailekben található - Microsoft vállalat (USA): IT iparág
Személyes Adatok
- Spark::red LLC (USA): IT iparág (weboldal
(4)
megoldások)
- KLX Aerospace Solutions International Service
(5)és (8)
Center GmbH (Németország): Társvállalat
- KLX Aerospace Solutions GmbH (Németország):
Társvállalat
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Személyes Adatai továbbítása az Európai Unión kívüli országbeli harmadik felek
részére?
Amint az a 3.1 pontban szerepel, a harmadik felek egy része (azaz a KLX Inc., a Microsoft
Corporation és a Spark::red LLC), akik részére az Ön Személyes Adatait továbbítjuk, az
Amerikai Egyesült Államokban, azaz az Európai Unión kívül találhatók. Az Európai
Bizottságnak nincs megfelelőségi döntése ennek az országnak az esetében; ez azt jelenti,
hogy az ilyen országban az adatvédelem szintje nem egyezik meg az Európai Unió
adatvédelmi szintjével.
Személyes Adatainak megfelelő védelme érdekében az általunk alkalmazott biztosíték az
adattovábbítással kapcsolatban az úgynevezett EU általános adatvédelmi kikötések
alkalmazása. Ezeknek az EU általános adatvédelmi kikötéseknek egy mintáját megtalálhatja
a http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm
címen, vagy forduljon az adatvédelmi tisztviselőnkhöz (lásd fent).
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Az Önt megillető jogok (beleértve a tiltakozás jogát)
Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok értelmében Ön jogosult



hozzáférni a Személyes Adataihoz, azaz megerősítést kaphat tőlünk arról, hogy
kezeljük-e vagy sem az Ön Személyes Adatait, és ha igen, hozzáférhet az ilyen
adatokhoz;



helyesbíteni a Személyes Adatait, vagyis a pontatlan Személyes Adatokat
módosíttathatja;



töröltetni a Személyes Adatait, azaz bizonyos körülmények között (pl. ha az ilyen
adatok kezelése már nem szükséges azokhoz a célokhoz, amelyek miatt azokat
gyűjtöttük, vagy más módon kezeltük) kérheti a Személyes Adatainak törlését;



korlátozni a Személyes Adatainak a kezelését, vagyis bizonyos körülmények között
igényelheti a Személyes Adatai korlátozását (pl. ha vitatja az ilyen adatok pontosságát,
akkor az adatkezelés egy olyan időszakra korlátozódik, amely lehetővé teszi
számunkra, hogy ellenőrizzük azok pontosságát);




hogy jelezze felénk, hogy nem kíván marketing információt kapni;



elkerülni, hogy automatikus döntések alanya legyen csupán automatikus feldolgozás
alapján, beleértve az olyan profilalkotást is, ami Önre nézve jogkövetkezményekkel jár
vagy hasonlóan jelentős hatással van.

bizonyos körülmények között bizonyos Személyes Adatai átadását kérni az Ön vagy
harmadik fél részére; és

Ezen kívül Önnek jogában áll tiltakozni Személyes Adatainak kezelése ellen (i) közvetlen
üzletszerzés (direkt marketing) esetében, vagy (ii) az Ön sajátos helyzetéhez kapcsolódó
okokból, amennyiben Személyes Adatait a jogos érdekünkből kezeljük. Ami az ilyen célokat
illeti, további információkat talál a fenti 2.1 és 2.2 pontokban.
Amennyiben a Személyes Adatai kezelése a hozzájárulásán alapul, akkor joga van
visszavonni a hozzájárulását anélkül, hogy befolyásolná a hozzájárulása alapján, annak
visszavonása előtt végzett adatkezelésünk jogszerűségét.
A fent említett jogok bármelyikének gyakorlása jogi előfeltételei lehetnek, és bizonyos
körülmények között a jogai korlátozás alá eshetnek különösen a GDPR 17. cikk 3.
bekezdésében és a 22. cikk 2. bekezdésében meghatározott jogi kivételek miatt. Ha
bármilyen kérdése van jogaival vagy azok korlátozásaival kapcsolatban, kérjük, lépjen
kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel a fenti kapcsolattartási adatok alapján.
Jogai gyakorlása érdekében a fenti 1 pont szerint tud velünk kapcsolatba lépni. Panaszt is
intézhet Személyes Adatainak kezelésével kapcsolatban az adatvédelmi hatósághoz,
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különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye szerinti EU-tagállamban, vagy ahol
az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok állítólagos megsértése történt.
***
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