AZ EURO RENT AUTÓKÖLCSÖNZŐADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

1. Általános rendelkezések
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Horváth Ottó Autókölcsönző és Fuvarszervező egyéni vállalkozó (a továbbiakban
Adatkezelő) a bérleti szerződések teljesítése során a lehető legteljesebb mértékben
biztosítsa a személyes adatok védelmét. Az adatkezelés során csak a szerződés
teljesítéséhez szükséges adatok kerülnek az Adatkezelő birtokába, azok csak a bérleti
jogviszonnyal összefüggésben, célhoz kötötten, a cél megvalósulásához szükséges
mértékben kerülnek rögzítésre és kezelésre.
Az Adatkezelő tevékenységét ügyfelei személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó
jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Infotv. rendelkezéseinek betartásával végzi.
Az Adatkezelő minden elvárható munkaszervezési – esetlegesen számítástechnikai –
lépést megtesz a személyes adatok kezelésének biztonságáért, továbbá azért, hogy a
személyes adatok illetéktelen harmadik személyek birtokába ne kerülhessenek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a szerződéskötés során
önkéntesen történik, és az adatkezeléshez az Ügyfél az adatainak megadásával hozzájárul.
Az Adatkezelő az Adatvédelmi Hatóságnál bejelentett adatkezelést végez. Az Adatkezelő
NAIH nyilvántartási száma: NAIH-108901/2016…

2. A regisztráció és a vásárlással összefüggő adatrögzítés során alkalmazott adatkezelés
jellege
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő, mint a bérleti
szerződésben bérbeadóként szereplő fél, az adataik kezelésével érintett Ügyféllel, mint
bérlővel autókölcsönzésre irányuló bérleti szerződést megkössön és teljesítsen.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A személyes adatok önkéntes
kitöltésekor az Ügyfél beleegyezik abba, hogy adatait a szerződés teljesítése érdekében az
Adatkezelő rögzítse, és azokat kezelje. Az Adatkezelő a birtokába került személyes
adatokat kizárólag az ügyfél által azok megadásakor ismert célra használja.
Az adatkezelés során rögzített adatok köre: Az Érintett, mint a szerződésben Bérlőként,
Megrendelőként vagy Gépkocsivezetőként feltüntetett személy neve, lakcíme, anyja neve,
születési helye és ideje, személyi igazolványának száma, vezetői engedélyének száma és
annak érvényessége, telefonszáma.
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyek: Horváth Ottó egyéni
vállalkozó és a vele munkaviszonyban álló mindenkori gazdasági ügyintéző munkakörű
munkavállalók.
Az adatrögzítés és adatkezelés módja: Az Érintettek (ügyfelek) a szerződéskötés
regisztráció során felvett adatai a székhelyen található irodai Windows rendszerű
számítógépen vagy irodán kívül nyomtatvány kézi kitöltése útján kerülnek rögzítésre,
majd papír alapon, a székhely irodahelyiségében kerülnek tárolásra.
Az adatrögzítés időtartama: A jelen tájékoztató 2.5. pontjában meghatározottak szerint
felvett adatokat az Adatkezelő a rögzítéstől, vagy – amennyiben az később teljesül – az
utolsó szerződés megkötésétől számított 8 év múlva, illetve a Felhasználó kérése esetén
nyomban megsemmisíti.
Az adatok a következő személyek/szervek részére, a következő esetekben
továbbíthatók: Az Adatkezelő a megrendelés során felvett adatokat illetéktelen
személyek számára nem továbbítja.

2.8.

2.9.

2.10.

Amennyiben az Érintett a szerződés teljesítése sorén törvénybe ütköző magatartást tanúsít,
úgy a szükséges a törvényes eljárások megindítása érdekében az Adatkezelő
kezdeményezheti a ügyfél azonosítását, és adatait az eljárást lefolytató hatóság számára,
kizárólag az ahhoz kapcsolódó eljárásban továbbíthatja.
Az Érintett a következő módon kérheti az Adatkezelőnél adatai kezelésének
megszüntetését: Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről,
valamint bármikor kérheti az adatkezelés megszüntetését, rögzített adatainak törlését,
amennyiben azok további kezelését egyéb jogszabály (számviteli- vagy adótörvény) nem
teszi kötelezővé. Az adatkezelés törlését az Érintett az Adatkezelőnél írásban postai vagy
elektronikus úton vagy személyesen átadott írásos nyilatkozat útján kérheti.
A Felhasználók adatvédelemmel kapcsolatos jogai és azok gyakorlásának módja: A
Felhasználó törvényen alapuló jogait és kötelezettségeit az Info tv. 14-21. §-a tartalmazza.
A Felhasználót a törvény alapján megilleti a tájékoztatáshoz való jog, valamint kérheti
adatainak helyesbítését, törlését, zárolását. A jogokról és kötelezettségekről részletesen az
törvény fent megjelölt szakaszaiban tájékozódhat a következő weboldalon:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.296244 (14-21. §)
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat lehetőségei: Az adatkezeléssel érintett
Felhasználót megillető jogorvoslat lehetőségeit az Info tv. 22-23. §-a tartalmazza:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.296244

Az adatkezeléssel kapcsolatosan bővebb tájékoztatást kaphat az Adatkezelőnél a gyor@rentcargyor.hu
elektronikus levélcímen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon:+36
(1) 391-1400).

