
 
 

 

 

 

ADATKEZELÉSI 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

  



1. BEVEZETÉS 

Az KK Kavics Beton Kft. (1088 Budapest, Krúdy utca 11., a továbbiakban: szolgáltató, 
adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. 
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen 
szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban 
meghatározott elvárásoknak. 

Az KK Kavics Beton Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek 
folyamatosan elérhetők a www.kavicsbeton.hu címen 

Az KK Kavics Beton Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori 
megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket. 
Amennyiben kérdés lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk a lenti 
elérhetőségen, és kollégánk megválaszolja kérdését. 

Az KK Kavics Beton Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, 
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A KK 
Kavics Beton Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, 
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Az KK Kavics Beton Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 

2. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME 
ÉS IDŐTARTAMA 

Az KK Kavics Beton Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve 
törvényi felhatalmazáson alapulnak. 

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az 
adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok 
teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. 

Felhívjuk a KK Kavics Beton Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját 
személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

- 2011. évi CXII. törvény – az információ önrendelkezési jogáról és az információszabadságról 
(Infotv.) 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad árammlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet, GDPR) 

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 
- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Sztv.) 
- 2007. évi CXXXVI. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról (Pmt.) 



- 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.) 

Az KK Kavics Beton Kft. az alábbi adatkezeléseket végzi: 

- Munkavállalók személyes adatainak kezelése (1.sz. melléklet) 
- Szerződésekhez kapcsolódó adatkezelés (2.sz. melléklet) 
- Készpénzes vásárlásoknál alkalmazott adatkezelés (3.sz. melléklet) 
- Biztonsági kamerával kapcsolatos adatkezelés (4.sz. melléklet) 
- Weboldal használatával kapcsolatos adatkezelés (5.sz. melléklet) 

 
3. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS 

BIZTONSÁGA 

A KK Kavics Beton Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, 
valamint adatfeldolgozóinál található meg. 

A KK Kavics Beton Kft.  a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során 
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) 

legyen. 

A KK Kavics Beton Kft.  olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az 
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező 
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

A KK Kavics Beton Kft.  az adatkezelés során megőrzi 

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és 
teljességét; 

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, 
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos 
eszközök. 

A KK Kavics Beton Kft.  és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a 
számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a 
számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. 
Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól 
(e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, 
amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, 
módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle 



elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági 
eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A 
rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának 
ellenőrzését is. 

 

4. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE 
Név: KK Kavics Beton Kft. 
Székhely: 1088 Budapest, Krúdy utca 11. 
Cégjegyzékszám: 01-09-703501 
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Adószám: 12788989-2-42 
Telefon: 06 1 483 3550 
E-mail: info@kavicsbeton.hu 
 
Adatvédelmi megbízott: Nemes Patrícia 
Telefon: +36 30/902-5771 
Email: adatvedelem@kavicsbeton.hu 
 

5. ÉRINTETTEK JOGAI, JOGOSRVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az 
adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. 

Az érintett kérelmére a KK Kavics Beton Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, 
illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az 
adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 
azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás 
ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet 
az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a KK Kavics Beton Kft. költségtérítést 
állapít meg. 

A KK Kavics Beton Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az 
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, 
azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 

A KK Kavics Beton Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, 
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az 
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának 
vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; 



b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás 
vagy tudományos kutatás céljára történik; 

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

A KK Kavics Beton Kft.– az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak 
eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő 
az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az 
adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti 
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik 
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak 
közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 

A KK Kavics Beton Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az 
adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, 
illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 
ügyben soron kívül jár el. 

A KK Kavics Beton Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem 
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a 
felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan 
magatartásából származott. 

Amennyiben a KK Kavics Beton Kft.. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, 
forduljon adatvédelmi megbízottunkhoz, a 4. pontban megjelölt elérhetőségeken. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(NAIH) fordulhat, a következő elérhetőségeken: 

posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5. 
cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
URL: http://naih.hu 



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

RENDEZVÉNYEN KÉSZÍTETT KÉPFELVÉTELEKRŐL 

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen a rendezvény szervezője, a KK Kavics Beton Kft. , mint 
adatkezelő video- és fényképfelvételeket készít, mely felvételeken a rendezvény látogatói 
felismerhetőek lehetnek! A fényképeket a rendezvény szervezője székhelyén digitálisan tárolja, és 
marketingtevékenysége során közzéteszi, de direkt reklámcélból nem használja fel. 

Jelen rendezvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerinti „Képmás 
vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges”. 

Azzal, hogy jelen tájékoztatás ismeretében a rendezvény területére belép, ráutaló magatartással 
hozzájárul a fentiekhez. 

Az adatkezelés célja: a Társaság arculatának és brandjének marketingtevékenységgel történő 
erősítése, ezzel összefüggésben rendezvényeken készített video- és fényképfelvételek készítése és 
felhasználása. 

A kezelt adatok köre: az érintett hang- és képmása, az érintettel kapcsolatba hozható egyéb adatok 

Az adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (1) szerint 

Az adattárolás időtartama: az adott marketingtevékenységgel elérendő cél megvalósulásáig. 

Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek 

Az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, illetve törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával. 

Bármilyen, adatvédelemmel kapcsolatos problémával, kérdéssel az adatvédelmi megbízotthoz 
fordulhat, a következő elérhetőségeken: 

Név: Nemes Patrícia 
Telefonszám: 06-30/902-5771 
E-mail: adatvedelem@kavicsbeton.hu 
 

Az adatkezelő elérhetőségei 

Név: KK Kavics-Beton Kft. 
Székhely: 1088 Budapest, Krúdy utca 11. 
Cégjegyzékszám: 01-09-703501 
Adószám: 12788989-2-42 
Telefonszám: 06-1 483 3550 
E-mail: info@kavicsbeton.hu 
 
 


