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Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató,  
természetes személyekkel kötött szerződés mellékleteként 

 
 

1. Ki kezeli az Ön személyes 
adatait? 

 

Az adatkezelő az Attend SA Kft. (székhely: 5700 Gyula, Szent József u. 1., 
adószám: 25880823-2-04, képviseli: Sáfián Attila, Sáfián Éva, a 
továbbiakban: Attend SA Kft.) 

 
2. Milyen személyes adatok 

kerülnek kezelésre? 
 

Az Attend SA Kft. az Ön következő adatait kezeli: 
 
Természetes személy megrendelő tekintetében: 

- név, 
- cím/szállítási cím, 
- telefonszám, és/vagy email cím 
- adószám 

 
Nem természetes személy megrendelő kapcsolattartója tekintetében: 

- kapcsolattartó neve, beosztása 
- munkahelyi telefonszám, e-mail cím 
- adószám 

 
3. Milyen célból kerülnek 

kezelésre az Ön 
személyes adatai? 

Az Ön személyes adatainak a kezelésére az adatkezelőtől növényvédő szert, 
növénykondicionáló, talajkondicionáló készítményt megrendelő 
vállalkozásokkal történő kapcsolattartás céljából kerül sor. 

 
4. Milyen jogalapon 

kerülnek kezelésre az Ön 
személyes adatai? 

 

 
Természetes személy megrendelő esetén 

a) Az adatkezelés a megrendelő neve és címe/szállítási címe 
tekintetében a megrendelő és az Attend SA Kft. közötti szerződés 
teljesítése érdekében szükséges, melyben a megrendelő 
természetes személy az egyik szerződő fél (GDPR 6. cikk (1) bek. b) 
pont),  

b) Az adatkezelés jogalapja a megrendelő telefonszáma és/vagy e-
mail címe esetén az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) 
pont) 

 
Nem természetes személy megrendelő esetén 

c) Nem természetes személy megrendelő esetén a kapcsolattartó 
adatainak kezeléséhez a szerződők jogos érdeke fűződik (GDPR 6. 
cikk (1) bek. f) pont), s a lefolytatott érdekmérlegelési teszt 
eredménye szerint ezen érdekekkel szemben nem élveznek 
elsőbbséget a nem természetes személy megrendelő 
kapcsolattartója oldalán figyelembe veendő érdekek, alapvető 
jogok, szabadságok. Ezen c) esetben az érdekmérlegelés során az 
adatkezelő figyelembe vette, hogy neki, valamint szerződéses 
partnereinek egyaránt jogos érdeke, hogy általa megkötött 
szerződések teljesítése során a felek gyorsan, rugalmasan és 
hatékonyan tudjanak egyeztetni egymással a felmerülő 
kérdésekben. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a kapcsolattartók 
adatainak kezelése. A kapcsolattartók munkaviszonyból vagy egyéb 
szerződésből fakadó kötelezettsége az adatkezelő és a szerződő 
partnere közötti szerződés teljesítésében való közreműködés, így 
az ehhez szükséges mértékben a személyes adatait is 
megismerhetővé kell tennie. Az adatkezelés az indokoltnál nagyobb 
mértékben nem korlátozza az érintettek információs 
önrendelkezését, mivel a kapcsolattartási adatok más célra, így 
különösen marketing célra, nem kerülnek felhasználásra.  
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5. Mennyi ideig kerülnek 

kezelésre az Ön 
személyes adatai?  

Az adatkezelés - ha jogszabály eltérő nem rendelkezik – a megrendelő és az 
Attend SA Kft. között fennálló szerződésből eredő jogok és kötelezettségek 
érvényesíthetőségének elévüléséig tart. A 4. b) pont szerinti kapcsolattartási 
adatok az elévülési időt megelőzően is törlendők, amennyiben az érintett az 
adott hozzájárulását visszavonja. 

 
6. Milyen jogok illetik meg 

Önt az adatkezeléssel 
összefüggésben? 

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 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 2016/679/EU rendelete (GDPR) alapján Ön 

- kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való 
hozzáférést, tájékoztatást kérve az Attend SA Kft-nél kezelt 
adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának 
megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az 
adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható 
fel, 

- kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, 
törlését vagy kezelésük korlátozását, 

- kérheti, hogy az Attend SA Kft. ismertesse, milyen címzetteket 
tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az 
adatkezelés korlátozásáról, 

- a 4. b) pont alapján kezelt kapcsolattartási adatok tekintetében a 
7. pont szerinti elérhetőségeken bármikor kérheti az adatai 
törlését, 

- a megjelölt jogalapok közül a 4. c) esetben tiltakozhat személyes 
adatainak az Attend SA Kft. általi kezelésével szemben a 7. pont 
szerinti elérhetőségeken. 

 
7. Mik az adatkezelő 

elérhetőségei? 

Az adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségek: 
- E-mail: office@attendsa.hu , 
- Posta: 5700 Gyula, Szent József u. 1., 
- Telefonszám: +36 70 540 8022 

 
8. Kik az Ön személyes 

adatainak a címzettjei? 
Az adatkezelő a személyes adatokat további személy, vagy cég részére nem 
továbbítja.  

 
9. Milyen adatfeldolgozót 

vesz igénybe az 
adatkezelő? 

1. Irány-Adó-Szám Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 5700 Gyula, Budapest krt. 21. II.e 8. 
E-mail: info@iasz.eu  
Tevékenység: könyvelés 
Adatfeldolgozási tevékenység ideje: min. 8 év. 
2. Trans-Pack Korlátolt Felelősségű Társaság   
Székhely: 1211 Budapest, Szikratávíró u. 17-21. 
E-mail: belfold@transpack.hu  
Tevékenység: Szállítmányozás 

 
10. Milyen jogorvoslati 

lehetőségek állnak az Ön 
rendelkezésére? 

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán, illetve esetleges panaszaival a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: 
www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-
mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg 
választása szerint az adatkezelő székhelye, illetve a saját lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszékhez fordulhat.  
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Adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok 
 
 

 
Nyilatkozat adatkezelési tájékoztatás 
megtörténtéről 

Kijelentem, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a személyes 
adataim kezelésére vonatkozóan egyértelmű és részletes 
tájékoztatást kaptam, amelyet megértettem és elfogadtam. 
 

 
Hozzájárulás természetes személy 
megrendelő telefonszámának és / vagy 
e-mail címének kapcsolattartási célú 
kezeléséhez  

Alulírott 
[   ] Hozzájárulok a megadott telefonszámon kapcsolattartási célú 
kezeléséig, a fenti adatkezelési tájékoztatás szerinti feltételekkel 
[   ] Hozzájárulok a megadott e-mail címem kapcsolattartási célú 
kezeléséig, a fenti adatkezelési tájékoztatás szerinti feltételekkel 
(Kérjük, hogy amennyiben a telefonszáma, az e-mail címe, vagy 
mindkettő kezeléséhez hozzá kíván járulni, akkor ezt a fenti 
helyeken X-el szíveskedjék jelezni. Amennyiben a fenti 
kapcsolattartási adatok egyike mellett sem jelöli X-el a 
hozzájárulását, úgy az Attend SA Kft. kapcsolatot Önnel kizárólag 
postai úton tarthat). 
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