Ügyfél
Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Kategória:

ügyfelek, vevők, megbízók

Adatkezelő:

Korrekt Autósiskola, Kovács Ildikó e.v.

Címe:

6500 Baja, Szent Antal utca 19. 3/8.

Elérhetősége (telefon):

06304995541

Elérhetősége (e-mail):

kovacsildi@korrektsuli.hu

Képviselőjének neve:

Kovács Ildikó

Képviselőjének elérhetősége:

06304995541

Adatvédelmi tisztviselő neve:

nincs

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége::

-

Adatvédelmi felelős neve:

Kovács Ildikó

Adatvédelmi felelős elérhetősége:

06304995541, kovacsildi@korrektsuli.hu

Érintett:

ügyfelek, vevők, megbízók

Jogcím:

szerződéses viszonyból fakadó

Forrás:

az érintettől származik

Adatkategória:

személyes adat

Adatkezelés célja:

kapcsolattartás; regisztráció; szerződéskötés; számlázás

Az eredeti céltól eltérő további cél:

nincs

A kezelt adatok köre:

név, cím, születési dátum, telefonszám, e-mail cím, anyja neve,
személyigazolvány száma, orvosi alkalmassági adatai

A kezelt különleges adatok köre:

Tájékoztatás; az adatkezelés megkezdésének feltételei

A hozzájárulás szerződésen alapul

A tájékoztatásért felelős:

Nyilatkozat:

csak ha önkéntes a hozzájárulás az adatkezeléshez

A nyilatkozat beszerzéséért felelős:
A személyes adatok címzettjei:

a személyes adatok kizárólag a vállalkozáson belül kezelendők

Adatfeldolgozó igénybevétele (neve):

nincs igénybe vett adatkezelő

Adatfeldolgozó elérhetőségei:

Személyes adatok továbbítása harmadik országba:

nincs ilyen

Harmadik országba való továbbítás garanciái:

Személyes adatok továbbítása nemzetközi szervezetek felé:

nincs ilyen

Nemzetközi szervezetek felé továbbítás garanciái:

A személyes adatok tárolásának időtartama:

ameddig a szerződéses kapcsolat fennáll
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A személyes adatok tárolásának formája:

az értékesítésért felelős számítógépén

A személyes adatok tárolásának helye:

A társaságunk székhelyén az értékesítési irodában

A személyes adatok biztonságával kapcsolatos technikai és
szervezési intézkedések leírása:

Munkaidő végeztével kulcsra zárt iroda és jelszóval védett
számítógép biztosítja az illetéktelen hozzáférést.

Felelős:
A személyes adatok álnevesítése és titkosítása

nincs ilyen

A személyes adatokhoz hozzáférhet:

Helyettesítő; iroda vezető; ügyvezető; stb

Nyilvánosság:

A megjelölt hozzáférők kivételével az ügyfél személyes adatai nem
nyilvánosak.

Helyesbítési eljárás:

amennyiben az ügyfél jelez adatváltozást, az át kell haladéktalanul
vezetni

Felelős:

Visszavonási eljárás:

az ügyfél kérésére az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatot
haladéktalanul; a szerződés teljesítéshez szükséges adatok a
számviteli nyilvántartást előíró jogszabály szerint tárolva, de az
aktív kezelésből kivonva.

Felelős:

Törlési eljárás:

az ügyfél kérésére az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatot
haladéktalanul; a szerződés teljesítéshez szükséges adatok a
számviteli nyilvántartást előíró jogszabály szerint tárolva, de az
aktív kezelésből kivonva.

Felelős:

Adathordozhatóság:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja

Felelős:

Tiltakozáshoz való jog:

Nem alkalmazandó, mert az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó szerződésese kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a
profilalkotást

például az ügyfél leiratkozhat egy címlistáról, de a számlázáshoz
megadott online adatai tárolásra kerülnek a törvényben előírt
megőrzési ideig
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