
AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, 

JOGALAPJA 

# Cél Adatkategória Jogalap 

3.1 üzleti partnerrel kötött 

szerződés teljesítése, 

szerződések teljesítése 

érdekében történő 

kapcsolattartás 

név, cím, telefonszám, email cím szerződés teljesítése (GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés b) pont) 

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pont) 

Érdekmérlegelési teszt 

eredménye: 

A Társaság jogos érdeke, hogy a 

szerződéses partnerei 

kapcsolattartói adatait kezelje a 

szerződés teljesítésének céljából. 

A kapcsolattartói adatok kezelése 

nélkül a szerződés nem, vagy csak 

lényegesen nehézkesebben 

kerülhetne teljesítése. 

A Társaság az adatok kezeléséről 

írásbeli tájékoztatás ad.  

Az érintetteket az adatok kezelése 

hátrányosan nem érinti, mivel a 

személyes adatuk kezelésével 

szemben a szerződés teljesítése 

elsőbbséget élvez, továbbá az 

érintetteknek kizárólag a 

mindennapi munkavégzésükhöz 

kapcsolódó személyes adatai 

kerülnek kezelésre. 

3.2 termékértékesítés és szerviz 

munkálatok ellátása 

név, telefonszám, email cím, cím, 

működési terület, értékesítési 

csatorna 

szerződés teljesítése (GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés b) pont) 

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pont) 

Érdekmérlegelési teszt 

eredménye:  

A Társaság jogos érdeke, hogy a 

szerződéses partnerei 

kapcsolattartói adatait kezelje a 

szerződés teljesítésének céljából. 

A kapcsolattartói adatok kezelése 

nélkül a szerződés nem, vagy csak 

lényegesen nehézkesebben 

kerülhetne teljesítése. 



A Társaság az adatok kezeléséről 

írásbeli tájékoztatás ad.  

Az érintetteket az adatok kezelése 

hátrányosan nem érinti, mivel a 

személyes adatuk kezelésével 

szemben a szerződés teljesítése 

elsőbbséget élvez, továbbá az 

érintetteknek kizárólag a 

mindennapi munkavégzésükhöz 

kapcsolódó személyes adatai 

kerülnek kezelésre. 

3.3 árajánlat küldése a partner 

részére 

név, telefonszám, email cím, cím szerződés teljesítése (GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés b) pont)   

3.4 számla kiállítása, könyvelési 

és beszámolókészítési 

kötelezettség teljesítése 

név, cím, adószám (számlán 

szereplő adatok) 

jogszabályi kötelezettség 

teljesítése - 2007. évi CXXVII. 

törvény 159. § (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont) 

3.5 üzleti partnerek részére 

rendezvények, 

gyárlátogatások szervezése 

név, telefonszám, email cím, étel 

intolerancia vagy allergia  

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont) 

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pont)  

Érdekmérlegelési teszt 

eredménye:  

A Társaság jogos érdeke, hogy a 

partnerei, és azok munkavállalói 

számára rendezvényeket – 

ideértve az utazásokat és 

oktatásokat is – szervezzen, a 

köztük fennálló üzleti kapcsolat 

megerősítése érdekében.  

Az érintetteket az adatok kezelése 

hátrányosan nem érinti, mivel a 

rendezvényen önkéntesen 

vesznek részt, és kizárólag 

munkakörük kapcsán kerül 

személyes adatuk kezelésre, és 

csak rendkívül szűk körben. Így a 

személyes adatuk kezelésére a 

Társaság jóhiszemű eljárása 

elsőbbséget élvez. 

3.6  üzleti partnerek részére 

oktatások szervezése 

név, email cím, elvégzett képzés, 

képzés eredménye 

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont) 



3.7 üzleti partnerek részére 

utazások szervezése 

név, telefonszám, email cím, 

születési dátum, nem, étel 

intolerancia vagy allergia 

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont) 

3.8 kuponakciók szervezése 

DODO partnerek számára 

DODO üzletek vársárlóinak neve, 

címe, adószáma (számlán 

szereplő adatok), amennyiben a 

DODO rendelkezésre bocsátja 

(ezen adatok megküldését 

azonban a Társaság nem kéri) 

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pont) 

Érdekmérlegelési teszt 

eredménye:  

A Társaság jogos érdeke, hogy 

DODO partnerein keresztül azok 

ügyfelei számára támogatást 

nyújtson egyes jelentős 

projektekhez.  

A Társaság az adatok kezeléséről 

a partnerek részére írásbeli 

tájékoztatás ad.  

Az érintetteket az adatok kezelése 

hátrányosan nem érinti, mivel a 

személyes adatuk kezelésére a 

Társaság jóhiszemű eljárása 

elsőbbséget élvez. Annak 

érdekében, hogy a Társaság 

követni tudja, hogy az akció 

keretében kibocsátott kuponokat 

megfelelően használták fel, a 

DODO partnerek a felhasznált 

kuponhoz tartozó számlát 

továbbítják a Társaság részére.  

A Társaság az akció keretében 

felhívja a DODO partnereket, hogy 

az ellenőrzéshez szükséges 

számlákat a személyes adatok 

kitakarásával továbbítsa, azonban 

nem lehet kizárni, hogy a kitakarás 

elmaradásával személyes adatok 

kerülnek a Társasághoz. 

3.9 új termékek bemutatása a 

partnereknek (demo) 

név, email cím, telefonszám, cím hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont)  

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pont) 

Érdekmérlegelési teszt 

eredménye: 

A Társaság jogos érdeke, hogy a 

szerződéses partnerei 

kapcsolattartói adatait kezelje a 



szerződés teljesítésének céljából. 

A kapcsolattartói adatok kezelése 

nélkül a szerződés nem, vagy csak 

lényegesen nehézkesebben 

kerülhetne teljesítése. 

A Társaság az adatok kezeléséről 

írásbeli tájékoztatás ad.  

Az érintetteket az adatok kezelése 

hátrányosan nem érinti, mivel a 

személyes adatuk kezelésével 

szemben a szerződés teljesítése 

elsőbbséget élvez, továbbá az 

érintetteknek kizárólag a 

mindennapi munkavégzésükhöz 

kapcsolódó személyes adatai 

kerülnek kezelésre. 

3.10 projekttámogatás nyújtása 

DODO partnerek ügyfelei 

részére 

név, telefonszám, email cím jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pont) 

Érdekmérlegelési teszt 

eredménye:  

A Társaság DODO partnerekkel 

fennálló üzleti kapcsolat 

megerősítése érdekében nyújtja a 

projekttámogatást azok egyes 

ügyfeleinek, így az adatkezelés az 

érintett érdekében is áll. Az adatok 

kapcsolattartásra nem kerülnek 

felhasználásra, azok kizárólag a 

DODO partnerrel kapcsolatos 

ügyfélmenedzsment célból 

kerülnek rendkívül szűk körben 

kezelésre.  

3.11 professzionális és ipari gépek 

beüzemelése, kalibrálása, 

karbantartása, gépekkel 

kapcsolatos további 

konzultáció 

név, telefonszám, email cím, cím, 

aláírás 

szerződés teljesítése (GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés b) pont)  

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pont) 

Érdekmérlegelési teszt 

eredménye: 

A Társaság jogos érdeke, hogy a 

szerződéses partnerei 

kapcsolattartói adatait kezelje a 

szerződés teljesítésének céljából. 

A kapcsolattartói adatok kezelése 

nélkül a szerződés nem, vagy csak 



lényegesen nehézkesebben 

kerülhetne teljesítése. 

A Társaság az adatok kezeléséről 

írásbeli tájékoztatás ad.  

Az érintetteket az adatok kezelése 

hátrányosan nem érinti, mivel a 

személyes adatuk kezelésével 

szemben a szerződés teljesítése 

elsőbbséget élvez, továbbá az 

érintetteknek kizárólag a 

mindennapi munkavégzésükhöz 

kapcsolódó személyes adatai 

kerülnek kezelésre. 

3.12 próbavásárlás során készült 

jegyzőkönyv tartalmának 

ellenőrzése 

DODO üzletek alkalmazottainak, 

vásárlóinak képmása 

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pont) 

Érdekmérlegelési teszt 

eredménye: 

A Társaság jogos érdeke, hogy 

DODO partnereivel 

együttműködjön azok központi 

minősítése eljárása során, és 

ennek keretében a minősítési 

eljárás alapjául szolgáló 

jegyzőkönyv tartalmának 

ellenőrzésében közreműködjön.  

Az érintetteket az adatok kezelése 

hátrányosan nem érinti, mivel a 

személyes adatuk kezelésére a 

Társaság jóhiszemű eljárása 

elsőbbséget élvez, ugyanis a 

felvételek csak a munkavállaló 

munkavégzéshez kapcsoló 

személyes adataihoz kapcsolódik, 

illetve csak rendkívül szűk körben 

kerül felhasználásra. 

3.13 Info.net regisztráció név, e-mail cím hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pont)  

3.14 Jogsértés bejelentése 

(whistleblowing) 

 

A jelen pontban 

meghatározott adatkezelés 

vonatkozásában a Társaság 

és az Alfred Kärcher SE & Co. 

A bejelentő által önkéntesen 

megadott adatok, különösen: név, 

e-mail cím, egyéb személyes 

adatok, amelyek a jelentés 

leírásával összefüggésben 

merülnek fel.  

Nem zárható ki, hogy a jogsértés 

bejelentője a bejelentésben 

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pont) 

Érdekmérlegelési teszt 

eredmények: A Társaság jogos 

érdeke, hogy a működésével 

kapcsolatos jogsértéseket és 

folyamatbeli hiányosságokat 

feltárja és orvosolja, és ennek 



KG (Alfred-Kärcher-Straße 

28-40, Winnenden 71364) 

közös adatkezelőként járnak 

el.  

Az adatkezelők közösen 

felelnek az adatkezelés 

jogszerűségéért. Az érintetti 

jogok gyakorlását az adatokat 

gyűjtő fél biztosítja, azonban 

az érintettek bármely 

adatkezelőhöz fordulhatnak 

jogaik gyakorlása érdekében. 

Ebben az esetben a 

megkeresett adatkezelő a 

kérelmet haladéktalanul 

továbbítja az illetékes 

adatkezelőnek.   

további személyek személyes 

adatait is feltünteti (ezen adatok 

feldolgozásáról és 

felhasználásáról az érintettet 

tájékoztatni kell, amennyiben ez 

nem jelent veszélyt a tények 

tisztázására nézve). 

A bejelentő rendszer adatokat 

gyűjt az általános 

rendszerhasználattal 

kapcsolatban. Ide tartoznak az 

egyes kategóriákhoz tartozó 

üzenetek száma és az üzenetek 

feldolgozásával kapcsolatos 

információk. A bejelentő rendszer 

nem végezhet olyan statisztikai 

értékeléseket, amelyek lehetővé 

tennék következtetések levonását 

az egyes felhasználókra 

vonatkozóan. 

érdekében a bejelentés kezelése 

során tudomására jutott személyes 

adatokat felhasználja.   

Az érintetteket az adatok kezelése 

hátrányosan nem vagy csak 

nagyon kis mértékben érinti, mivel 

a személyes adatuk kezelésére az 

őt ért jogsértés orvoslása, vagy az 

általa tapasztalt, vagy őt érintett 

folyamatbeli hiányosság kijavítása 

érdekében kerül sor, valamint a 

bejelentő saját választása alapján 

adhat meg személyes adatokat. 

 


