
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Az ITware Informatika Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság, mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) a FLEETware 

szolgáltatásra kötött Előfizetői szerződés vonatkozásában az alábbiakról 

kívánja tájékoztatni az érintetteket a személyes adatok kezelése körében, 

mely tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismer el: 

 

1. Az Adatkezelő adatai: 

 

Név: ITware Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 209. 

cégjegyzékszám: 01-09-695178 

adószám: 12617029-2-43 

képviseli: Dankó Sándor ügyvezető 

telefonszám: +36 1 463 0626 

e-mail cím: fleetware@itware.hu 

 

2. A személyes adatok köre: 

 

Az ITware Kft. a leendő ügyfeleivel történő üzleti kapcsolat kiépítése, 

szerződéses partnereivel az üzleti kapcsolat fenntartása és a szerződés 

teljesítése érdekében személyes adatokat kezel, mely adatkezelés 

önkéntes  hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul. 

 

A leendő, illetve meglévő szerződéses partnerek körében történő 

adatkezelés során kapcsolattartók esetében azok neveit, telefonszámait, 

e-mail címeit, esetlegesen beosztását, míg abban az esetben, 

amennyiben a leendő ügyfél, szerződéses ügyfél természetes személy, 

úgy a fenti adatokon túl, ezen személyek születési helye, ideje továbbá 

anyja neve és adószáma (adóazonosító jele) is kezelésre kerül. 

 

3. Az adatkezelés célja: 

 

Az adatkezelés célja az üzleti kapcsolat kiépítése, szerződéses 

feltételekről, esetleges új üzleti ajánlatokról való tájékoztatás. 

 

4. Az adatkezelés jogalapja: 

 

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanácsa (EU) 

2016/679 rendelete 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 

(általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) 

bekezdésének f) pontja, amely alapján az adatkezelés az ITware Kft. 

jogos érdekeinek (üzleti érdek) érvényesítéséhez szükséges.  



5. Az adatkezelés időtartama 

 

Az adatkezelés a szerződés megszűnését követő 5 évig tart (elévülési 

idő), illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése 

alapján a számla kiállításától számított 8 évig tart. 

 

6. Adatvédelmi tisztviselő: 

 

Tekintettel arra, hogy Adatkezelő a FLEETware szolgáltatás nyújtásával 

kapcsolatos adatkezelés olyan műveleteket foglal magukban, amelyek 

céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű 

megfigyelését teszik lehetővé, így adatvédelmi tisztviselő kerül 

kinevezésre. 

 

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az e rendelet szerinti 

jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az 

adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak. 

 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Vass Georgina 

telefonszáma: +36 1 463 0620 

e-mail címe: ITW_DPO@itware.hu 

címe: 1117 Budapest, Budafoki út 209. 

 

7. Az Érintettek jogai 

 

7.1. Tájékoztatáshoz való jog: 

 

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az 

érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a 13. és a 14. 

cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti 

minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen 

hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva 

nyújtsa. Az információkat írásban, vagy az 1. pontban foglalt 

elérhetőségeken lehet kérni és megadni. Az érintett kérésére szóbeli 

tájékoztatás is adható, feltéve, hogy az érintett személyazonosságát 

igazolta. 

 

7.2. Az érintett hozzáféréshez való joga: 

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 adatkezelés céljai; 

 az érintett személyes adatok kategóriái; 

 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve 

amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, 



ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 

nemzetközi szervezeteket; 

 adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett 

időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai; 

 az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá 

vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy 

kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 

kezelése ellen; 

 a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának 

joga; 

 ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra 

vonatkozó minden elérhető információ; 

 a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált 

döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is (amennyiben ilyen 

alkalmazásra kerül), valamint legalább ezekben az esetekben az 

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy 

az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve 

milyen várható következményekkel jár. 

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a személyes adatok 

harmadik országba nem kerülnek továbbításra. 

 

Adatkezelő úgyszintén tájékoztatja érintetteket, hogy személyes adataik 

másolatát kérésükre ingyenesen rendelkezésre bocsátja évente 1 

alkalommal. Amennyiben ugyanazon adatok körére nézve egy éven 

belül több alkalommal is megkeresi érintett Adatkezelőt másolatok 

kiadására, ezen adatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken 

alapuló, észszerű mértékű díjat jogosult felszámítani. Ha az érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben 

használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, 

ha az érintett másként kéri. Amennyiben érintett ezen adatokat postai 

úton, vagy adathordozón kéri megküldeni, úgy ezek költségét minden 

esetben köteles megtéríteni Adatkezelő részére. 

 

7.3. Helyesbítés való jog: 

 

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. 

 

7.4. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az 



adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok 

valamelyike fennáll: 

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből 

azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

 az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 

9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés 

alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja; 

 az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az 

adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján 

tiltakozik az adatkezelés ellen; 

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

 a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. 

 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a 

fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a 

megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen 

elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak 

érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy 

az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató 

linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának 

törlését („elfeledtetéshez való jog”). 

 

Az adatok nem törölhetőek, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

 

 a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való 

jog gyakorlása céljából; 

 a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 

teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat 

végrehajtása céljából; 

 a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) 

bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő 

közérdek alapján; 

 a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás 

céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog 

valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan 

veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 



 jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 

védelméhez. 

 

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az 

adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 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; 

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, 

és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra 

adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

 az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint 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. 

 

Ha az adatkezelés a fentiek szerinti korlátozás alá esik, az ilyen személyes 

adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 

természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 

Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták 

az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen 

tájékoztatja. 

 

7.6. Az adathordozhatósághoz való jog: 

 

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. 

 

7.7. Tiltakozáshoz való jog: 

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 

bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdeken alapuló 

kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat 

nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az 

adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 



vagy védelméhez kapcsolódnak. 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, 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. 

 

7.8. Visszavonás joga: 

 

Az érintett jogosult arra, hogy önkéntes hozzájáruláson alapuló 

adatkezelés esetén bármikor visszavonja hozzájárulását.  

 

8. Felügyeleti hatóság, panasz benyújtásának joga: 

 

Az érintett jogosult a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani, 

amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés során valamely kérelmét 

az Adatkezelő nem teljesítette, vagy Adatkezelő az adatkezelésre 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megsértette. A felügyeleti 

hatóság elérhetőségei az alábbiak: 

 

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

telefonszám: 06 1 391 1400 

fax.: 06 1 391 1410 

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

honlap: http://www.naih.hu 

 

9. Bírósághoz fordulás joga: 

 

Minden érintett jogosult bírósághoz fordulni, ha megítélése szerint a 

személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése 

következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. Az 

Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az 

Adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell 

megindítani. 

 

10.  Egyéb rendelkezések 

 

Adatkezelő fenntartja a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató módosítására, 

melyről az érintetteket előzetesen tájékoztatja. 

 

Az adatkezelésre csak azt követően kerülhet sor, hogy önkéntes 

hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett az adatkezeléshez való 

hozzájárulását kifejezetten megadta, szerződéses adatkezelés esetén pedig a 

szerződés aláírásával ehhez hozzájárult. 
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