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1. BEVEZETÉS
Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az
alábbi
Adatkezelési
tájékoztatót,
amely az Adatkezelő
hivatalos
honlapján
(www.piaconline.hu) is elérhető.
Jelen adatkezelési tájékoztató minden olyan természetes személyre vonatkozik, akik a
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CSARNOK ÉS PIAC IGAZGATÓSÁGA által üzemeltetett
piacokon, vásárcsarnokokban mint vevő (bérlő) vagy szolgáltató (alvállalkozó) megjelenik
közvetlenül vagy megadott kapcsolattartóként szerződött partner részéről, és az adatait az
Adatkezelő tevékenysége kapcsán kezeli.
Jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő rendszeres, előre tervezett adatkezelési
tevékenységeit lefedi, ugyanakkor az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy speciális esetekben,
kisebb számú érintettre vonatkozóan külön adatkezelést is megvalósítson a vonatkozó
általános adatkezelési elvek betartásával, amelyekről külön tájékoztatja az érintetteket.

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Adatkezelő neve: FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CSARNOK ÉS PIAC IGAZGATÓSÁGA
székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József u. 7-9.
adatvédelmi tisztviselő neve: Kovács János gazdasági igazgatóhelyettes
adatvédelmi képviselő elérhetősége: adatvedelem@csapi.hu
(a későbbiekben: Adatkezelő vagy többes szám első személy)

3. JOGSZABÁLYOK


GDPR (általános adatvédelmi rendelet) - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
(EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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)
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Adatvédelmi törvény - Az információs önrendelkezési jogról, és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott
jogszabályok
55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról
Az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény;
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott
jogszabályok;
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

4. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
4.1

Kapcsolattartói adatok kezelése

Az adatkezelés leírása: A társaság a szerződése megállapodások teljesítése érdekében,
illetve a szerződéses adatok rögzítésekor kezeli a kapcsolattartók személyes adatait. Az így
rögzített adatokat saját belső informatikai rendszerében rögzíti, az arra feljogosított
munkatársai hozzáférhetnek. Az adatok felhasználása és célja minden esetben a
megállapodások teljesítése, illetve a teljesítéshez kapcsolódó kommunikáció biztosítása.
Az adatkezelés célja: Szerződéses megállapodások teljesítése, nem teljesítéshez
kapcsolódó jogkövetkezmények érvényesítése.
Az adatkezelés jogalapja:




Gazdasági társaságokkal kötött megállapodások esetében a társaság jogos érdeke
kapcsolattartó elérhetőségi adatainak kezelése.
Közvetlenül egyéni vállalkozókkal vagy magánszemélyekkel kötött megállapodások
esetében szerződéses jogalap.
55/2009. Korm. rendelet alapján a kistermelők, kereskedelmi tevékenységet végzők,
bérlők adatainak kezelése.

A kezelt személyes adat kategóriák:






Gazdasági társaságokkal kötött megállapodások esetében: képviselő neve,
kapcsolattartó neve, e-mail, telefonszám.
Egyéni vállalkozók: név, lakcím, vállalkozói ig,. száma, vagy őstermelői igazolványának
száma, kistermelői regisztrációs száma, adószáma, e-mail, telefonszám.
Magánszemélyek: név, lakcím, személyi ig. száma, adóazonosító jel, anyja neve,
születési hely, idő, e-mail, telefonszám.
Szállítók esetében: törvényes képviselő neve, kapcsolattartó neve, telefon. e-mail,
levelezési név és cím.
Piacon árusító kistermelő: neve, címe, gazdasága, illetve a termelés és előállítás helye,
regisztrációs száma, által árusított termékek.

Hatálybalépés dátuma: 2018.05.25.

CSAPI_Adatkezelesi_tajekoztato_vevok_szallitok

Oldal: 2 / 4

Adatkezelési tájékoztató vevők és szállítók részére
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT CSARNOK ÉS PIAC IGAZGATÓSÁGA
www.piaconline.hu / 1117 Budapest, Kőrösy József u. 7-9. / +36 1 273-3100

Az adatkezelés időtartama:




4.2

Szerződéses megállapodások alapján kezelt kapcsolattartói adatok teljesítés, lezárást
követő 1 év.
Számviteli előírások alapján számlán megjelenő személyes adatok megőrzése 8 év.
Piacon árusító kistermelő esetében 60 nap.

Közbeszerzési eljárások esetén kezelt személyes adatok

Az adatkezelés leírása: Közbeszerzési eljárások alapján létrejövő szerződések keretében a
társaság kezel személyes adatokat, amelyeket a pályázók a közbeszerzési kiírás alapján ad
meg. A Kbt. előírásai alapján ezek és a szerződésese adatok a honlapunkon is megjelenítésre
kerülnek.
Az adatkezelés célja: megfelelés közbeszerzési előírásoknak
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló adatkezelés - 2015. évi CXLIII. törvény a
közbeszerzésekről.
A kezelt személyes adat kategóriák: kapcsolattartó neve (képviselő), telefonszáma, e-mail.
Az eljáráshoz alkalmassági szempontok szerint szükséges további személyes adatok:
 szakember neve
 születési helye, ideje
 lakcím
 telefonszám
 e-mail
 iskolai végzettség
 korábbi munkahelyei, munkakörei
 iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
Az adatkezelés időtartama:



4.3

nem nyertes ajánlatokban található személyes adatok megőrzése: a beszerzési eljárás
lezárását követő 5 év.
Közbeszerzési szerződések alapján kezelt személyes adatok megőrzése: a szerződés
teljesítését követő 5 év.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást.
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5. ADATFELDOLGOZÓK
Az egyes adatkezeléseknél a következő adatfeldolgozókat vesszük igénybe:
Tevékenység
közbeszerzési eljárásokban
közreműködő iroda

ügyvédi tevékenység

ügyviteli rendszer
üzemeltető (szerződéses
adatok nyilvántartása)

Intézménynév

Székhely

Kátay és Mrovcza Ügyvédi
Iroda

1104 Budapest, Sörgyár
utca 84. 2.lph II/10.

Kovács Szabolcs Ügyvédi
Iroda

1065 Budapest, Nagymező
utca. 28

Újváry Zsolt és Társa
Ügyvédi Iroda

1117 Budapest, Prielle K.
utca 19/a fszt.2..

Zalaszám Kft

8900 Zalaegerszeg,
Mártírok útja 53.

Az adatkezelő fent tartja magának a jogot, hogy adatfeldolgozókat is igénybe vegyen az
adatkezelési tevékenysége során. Ezekről azt az érintetteket előzetesen tájékoztatja az
Adatkezelő egyedileg vagy jelen Tájékoztató módosításával.

6. ADATTOVÁBBÍTÁS
Az adatkezelő nem végez adattovábbítás 3. (EU-n kívüli) országba
Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályokban meghatározott esetekben a kezelt személyes
adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően
átadjuk.

7. TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS
Az Önt megillető jogokról, jogorvoslati lehetőségekről, fogalmakról, adatbiztonságról a
társaság Általános adatkezelési tájékoztatójában találhat további információkat
(http://www.piaconline.hu/adatvedelem),
vagy
írjon
adatvédelmi
tisztviselőnknek
(adatvédelem@csapi.hu).

Jóváhagyta:

dr. Dénes Ákos
igazgató
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