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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

BEVEZETÉS 
 
Pentstar Service Kft. (továbbiakban Társaság), mint adatkezelő kiemelt figyelmet 
fordít arra, hogy működése során az adatkezelés tekintetében az érintettek 
személyes adatok kezelésére vonatkozó az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (továbbiakban Rendelet), valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban Infotv.) által előírt adatkezelési gyakorlatnak, illetve előzetes 
tájékoztatási kötelezettségnek megfelelően járjon el.  
 

I. ADATKEZELŐ  
 
(1) Adatkezelő megnevezése 
Cégnév: Pentstar Service Kft. 
Székhely: 2440 Százhalombatta, MOL Nyrt. I. sz. Ipartelep 
Cégjegyzékszám: 13-09-070921 
Adószám: 12069464-2-13 
Telefonszám: +36/23/552-906 
Fax: +36/23/552-906 
E-mail cím: pentstar@pentstar.hu 
Honlap: www.pentstar.hu 
 

(2) Adatok tárolása 
Pentstar Service Kft. informatikai rendszerei, illetve személyes adatot tartalmazó 
nyomtatott formában elérhető dokumentumai a 2440 Százhalombatta, MOL Nyrt. I. 
sz. Ipartelep, 29. épületben találhatóak meg.  
 

(3) Adatbiztonsági intézkedések 
A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes 
adatok biztonsága érdekében, megteszi azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 
Rendelet és az Infotv. érvényre juttatásához szükségesek.  
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra 
hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 
A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A 
munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási 
kötelezettséget ír elő. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Társaság 
jogosultsági szintek megadásával korlátozza.  
A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el. 
 

II. ADATKEZELÉS ESETEI 

 
1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján  
 
(1) Amennyiben a Társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az 
érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az erre a célra használatos 
adatkérő lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.  
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(2) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes 
adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is 
szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell 
adni.  
 
(3) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely 
más ügyekre is vonatkozik – pl. értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a 
hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen 
megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, 
világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen 
nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír. 
 
(4) A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes 
adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a 
szerződés teljesítéséhez. 
 
(5) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, 
mint annak megadását.  
 
(6) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az 
adatkezelő a felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, 
valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 
 
2. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés  
 
(1) A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az 
adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul 
szolgáló jogszabály rendelkezései az irányadók.  
 
(2) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett 
hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az 
érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az 
adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt 
egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos 
minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az 
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés 
időtartamáról arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó 
jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A 
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és 
jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás 
megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való 
utalás nyilvánosságra hozatalával is. 
 
3. Szerződéses kötelezettség teljesítése 
 
(1) Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez 
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését 
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 
 
(2) A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való 
érintetti hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek. 
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III. ADATOK KEZELÉSE 

 
Az adatkezelő a vele történő kapcsolatfelvétel során minden vele közölt személyes 
adatot (e-mailt, levelet küldő neve, e-mail címe, egyéb megadott adata) az 
adatkezelés jogalapjának megszűnését követő 30 nap elteltével töröl.  
Ezúton tájékoztatjuk az adatkezeléssel érintetteket, hogy a NAIH, NAV, bármely 
bíróság illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az 
adatkezelőt adattovábbítás céljából. Ezesetben adatkezelő az említett hatóságok 
részére személyes adatot a megkeresés céljához feltétlenül szükséges mértékben 
ad ki. 
A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos 
feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, 
és adatfeldolgozói. 
 
1. Szerződő természetes személy partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók 
nyilvántartása 
 
A Társaság szerződés teljesítése jogcímen a szerződés megkötése, teljesítése, 
megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, 
szállítóként természetes személyként szerződöttek adatait. Az adatkezelés jogalapja 
a Társaság és a szerződéses partner jogos érdeke.  
A kezelhető személyes adatok köre: természetes személy neve, születési neve, 
születési ideje, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele, TAJ száma, adószáma, 
székhely, telephely címe, telefonszáma, e-mail címe, bankszámlaszáma. Ezen 
adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés 
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 
szükséges.  
 
2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek 
elérhetőségi adatai  
 
A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, beosztása, 
telefonszáma, e-mail címe. 
A személyes adatok kezelésének célja a Társaság jogi személy partnere között 
szerződés teljesítése érdekében történő üzleti kapcsolattartás. Az adatkezelés 
jogalapja a Társaság és a szerződéses partnere jogos érdeke. 
 
3. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából  
A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és 
számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, 
szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben 
meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi 
CXXVII. tv. 169., és 202.-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.-a alapján: név, cím, a gazdasági 
műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a 
rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az 
ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az 
átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői 
igazolvány száma, adóazonosító jel. 
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IV. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI 
 
Az érintett jogai röviden összefoglalva: 
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése   
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik 
3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a 

személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg 
4. Az érintett hozzáférési joga 
5. A helyesbítéshez való jog 
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 
9. Az adathordozhatósághoz való jog 

10. A tiltakozáshoz való jog 
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
12. Korlátozások 
13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
14. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
15. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 

jogorvoslathoz való jog 
16. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz 

való jog) 
 

Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:  
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 
Telefon: +36 (1) 391-1400;Fax:+36(1)391-1410., 

www:http://www.naih.hu,  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 


