
 
 
 

ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
 
 
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 szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 
2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) előírja, 
hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az 
érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes 
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan 
és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegítse az 
érintett jogainak a gyakorlását.   
 
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is előírja. 
 
Az alábbi tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. 
 
 
 
 

 
I. FEJEZET 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 
 
 
 
 
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:  
Cégnév: AVIA DIESEL KFT 
Székhely: 9552 Vásárosmiske, Petőfi S. u. 20. 
Cégjegyzékszám: 18-09-109138 
Adószám: 14953358-2-18 
Képviselő: Bölcskey Miklós 
Telefonszám: +36-94/505-391 
Fax: +36-94/505-392 
E-mail cím: aviadiesel@avia.hu 
Honlap: www.avia.hu 
(a továbbiakban: Társaság)  
 
 
 
 
 
 



II. FEJEZET 
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE  

 
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
(Általános Adatvédelmi Rendelet 4. cikk 8.) 
 
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de 
szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: 
 
 
1. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója 
 
A Társaságunk az ügyfelek kiszolgálása, adó és számviteli kötelezettségei 
teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, 
aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes 
személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli 
kötelezettségek, valamint a szerződések teljesítése céljából.   
 
Cégnév: Vasi Infó Kft 
Székhely: 9700 Szombathely, Hunyadi út 12.  
Cégjegyzékszám: 18-09-100973 
Adószám: 10726327-2-18 
 
 
2. Társaságunk üzletkötői 
 
A Társaságunk a vevői és szállítói szerződések előkészítése, teljesítése és 
kapcsolattartás céljából üzletkötőt vesz igénybe, aki kezeli a Társaság meglévő és 
leendő szerződéseivel kapcsolatos természetes személyek személyes adatait a 
szerződések teljesítése céljából.  
 
Cégnév: Lubland Kft 
Székhely: 4002 Debrecen, Bayk András kert 001114/0083 hrsz 
Cégjegyzékszám: 09-09-024162 
Adószám: 24232454-2-09 
 
Cégnév: Euro Trucking Plusz 
Székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82. 
Cégjegyzékszám: 01-09-733144 
Adószám: 13397494-2-42 
 
Cégnév: Biris Petrol Kft 
Székhely: 4235 Biri, Fő u. 32. 
Cégjegyzékszám: 15-09-077005 
Adószám: 23114276-2-15 
 
 
 



Cégnév: Szadakút Kft 
Székhely: 2111 Szada, Ipari park u.2. 
Cégjegyzékszám: 13-09-194076 
Adószám: 14718085-2-13 
 
Cégnév: Uniszov Kft 
Székhely: 9700 Szombathely, Vasút u. 21/a 
Cégjegyzékszám: 18-09-1201254 
Adószám: 11302708-2-18 
 
Cégnév: Zsonikó Kft 
Székhely: 1144 Budapest, Gvadányi út 67. 
Cégjegyzékszám: 01-09-714300 
Adószám: 13006783-2-42 
 
Cégnév: Imix-Hungary Kft 
Székhely: 2131 Göd, Hernád köz 5. 
Cégjegyzékszám: 13-09-115155 
Adószám: 13469283-2-13 
 
 

 
 
 

III. FEJEZET 
SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGA 

 
Társaságunk minden technikai és biztonsági intézkedést megtesz annak érdekében, 
hogy az Ön személyes adatai jogszerűen és tisztességesen legyenek feldolgozva, 
azokkal ne lehessen visszaélni, illetéktelenek ne férhessenek hozzá.  
Minden adatfeldolgozónk aki hozzáféréssel rendelkezik az Ön adataihoz – követve a 
személyes adatok tisztességes és jogszerű felhasználásának irányelvét – köteles 
tiszteletben tartani a személyes adatok bizalmas kezelését. 
Az Ön személyes adatait harmadik félnek nem adjuk ki, (kizárólag abban az esetben 
adjuk ki, amennyiben ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul) nem adjuk el, nem 
ruházzuk át, kivéve, ha ezt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más 
jogszabály követeli meg. Amennyiben az érintett személyes adatainak harmadik 
személy számára történő kiadása válik szükségessé, adatkezelő erről az érintettet 
haladéktalanul elektronikus levélben értesíti. 
Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget 
nem vállal, azokért kizárólag az érintett felelős. 
Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi 
incidensről, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a 
természetes személy jogaira és szabadságaira nézve. Ezt a döntést a Társaság saját 
hatáskörében hozza meg az eset összes körülményeire tekintettel, amelyről 
feljegyzést készít.   
 
 
 

 



IV. FEJEZET 
SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK 

 
 
1.  Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása 
 
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a szerződés megkötése, teljesítése, 
megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, 
szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, 
anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői 
igazolvány számát, személyi igazolvány számát,  lakcímkártya számát, székhely, 
telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, 
vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók 
listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az 
adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő 
lépések megtételéhez szükséges.  
 
(2) A személyes adatok kezelésének célja: a szerződés teljesítése, üzleti 
kapcsolattartás, jogalapja: Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) 
pontja szerinti szerződés teljesítése. 
 
(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfél 
kiszolgálási, könyvelési, adózási és üzletkötési feladatokat ellátó adatfeldolgozói.  
 
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: jogszabály alapján.  
 
 
2.  Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek, 
kapcsolattartóinak elérhetőségi adatai  
 
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, 
telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója. 
  
(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével 
kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: Általános Adatvédelmi 
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítése valamint a 
Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek. 
 
(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfél 
kiszolgálási, könyvelési, adózási és üzletkötési feladatokat ellátó adatfeldolgozói.  
 
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett 
képviselői, kapcsolattartói minőségének fennállását követő 5 évig.  
 
 
3. Természetes személy kezesek adatainak kezelése 
 
1. A kezelhető személyes adatok köre: a szerződés megkötése, teljesítése, 
megszűnése, szerződési kedvezmény és fizetési biztosíték nyújtása céljából kezeli a 
vele jogi személy kezeseként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, 



születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, tartózkodási helyét, adóazonosító jelét, 
személyazonosító jelét, személyi igazolvány számát, lakcímkártya számát, 
telefonszámát. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a 
szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges.  
 
2. A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött 
szerződés teljesítése, jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti 
szerződés teljesítése valamint a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos 
érdek. 
 
3. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfél 
kiszolgálási, könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozói.  
 
4. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 
évig.  
 
 
4. Természetes személy tanúk adatainak kezelése 
 
1. A kezelhető személyes adatok köre: a szerződés megkötése céljából kezeli a vele 
jogi személlyel kötött szerződést letanúzó természetes személy nevét, lakcímét, 
személyi igazolvány számát. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az 
adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő 
lépések megtételéhez szükséges.  
 
2. A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött 
szerződés teljesítése, jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti 
szerződés teljesítése valamint a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos 
érdek. 
 
3. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfél 
kiszolgálási, könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozói.  
 
4. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 
évig.  
 
 

 
V. FEJEZET 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL 
 
 
Előzetes tájékozódáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és 
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 
(Általános Adatvédelmi Rendelet 13-14. cikk) 
 
 
 



Az érintett hozzáférési 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 
Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.  
(Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikk).  
 
A helyesbítéshez 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.  
(Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikk). 
 
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
1. 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 a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.  
(Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikk) 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha 
a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.  
(Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikk) 
 
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről 
vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, 
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az 
érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 
(Általános Adatvédelmi Rendelet 19. cikk) 
 
Az adathordozhatósághoz való jog 
A Rendeletben írt feltételekkel 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. 
(Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikk)  
 
A tiltakozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon személyes adatainak az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) 
bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához 
szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél 
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. 



(Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk) 
 
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 
(Általános Adatvédelmi Rendelet 22. cikk) 
 
Korlátozások 
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, 
valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel 
összhangban  
(Általános Adatvédelmi Rendelet 23. cikk) 
 
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 
(Általános Adatvédelmi Rendelet 34. cikk) 
 
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági 
jogorvoslathoz való jog) 
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen 
a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye 
szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes 
adatok kezelése megsérti a Rendeletet. 
(Általános Adatvédelmi Rendelet 77. cikk) 
 
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a 
felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy 
ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül 
nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási 
fejleményekről vagy annak eredményéről. 
(Általános Adatvédelmi Rendelet 78. cikk) 
 
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 
jogorvoslathoz való jog 
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a 
személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében 
megsértették az e rendelet szerinti jogait. 
(Általános Adatvédelmi Rendelet 79. cikk) 
 
Felügyeleti hatóság:  
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Tel: +36-1/391-1400 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 


