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STAPPERT is a brand of the Jacquet Metal Service group 

Kapcsolattartási adatok kezelésére és ügyféladatbázisra vonatkozó adatkezelési 
tájékoztató 

A Stappert Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1172 Budapest, Rétifarkas u. 1; 
cégjegyzékszám: 01-09-676835; „Stappert”) az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendelete 
(„Rendelet”) 13. cikkének való megfelelés érdekében a jelen adatkezelési tájékoztatóban nyújt tájékoztatást a 
szerződéses partnerei nevében eljáró kapcsolattartók kapcsolattartási adatai kezeléséről: 

1. Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő 

A felvett személyes adatok adatkezelője a Stappert Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
1172 Budapest, Rétifarkas u. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-676835).  

A Stappert adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan tevékenységet, 
amely miatt szükséges lenne az adatvédelmi tisztviselő kinevezése. 

2. Az adatkezelés célja és jogalapja 

A Stappert a szerződéses partnerei kapcsolattartásra jogosult képviselői kapcsolattartási adatokat rögzíti, 
illetőleg a szerződéses partnerei kapcsolattartásra jogosult képviselőinek adatait adatbázisban rögzíti. Az 
adatkezelés célja a szerződéses partnerekkel való kapcsolattartás. 

Az adatkezelés jogalapja a Stappert jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A Stappert csak 
akkor tudja a szerződést teljesíteni, ha a szerződés teljesítésével kapcsolatosan egyeztetéseket tud folytatni 
a szerződő partnerrel, esetlegesen kérdéseket tud feltenni vagy a teljesítéssel kapcsolatos pontokat 
egyeztetni tudja, illetve a kapcsolattartási adatokhoz az arra jogosult valamennyi munkatárs hozzáfér.  

A kapcsolattartási adatok esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés megszűnését követően az Stappert 
jogi kötelezettségének teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). 

3. Személyes adatok kategóriái 

A Stappert az Ön nevét, munkakörét, képviselt szervezet nevét, telefonszámát, e-mail címét rögzíti.  

4. Személyes adatok címzettjei 

A Stappert a kapcsolattartási adatokat a Jacquet Metalservice SA mint a Microsoft365-öt biztosító társaság 
részére adja át. 

5. Az adatkezelés időtartama 

A Stappert az Ön személyes adatait azon szerződés megőrzésének időtartamáig, azaz a szerződés 
megszűnésétől számított 8 évig, kezeli papíralapon, amely szerződés tekintetében Ön kapcsolattartóként 
eljárt (amennyiben a szerződéseben mint kapcsolattartó rögzítésre került).  

A Stappert az ügyviteli rendszerben (ügyféladatbázisban) a kapcsolattartási adatait „nem élő”-re állított 
szerződő partnerek esetén a „nem élő” státusz beállításától számított fél évig kezeli elektronikusan. 

6. Az adatkezelési tájékoztató módosítása 

A Stappert a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót 
akkor kell alkalmazni, amikor azt e-mailben megküldi. 
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7. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében a Stapperthez a gdpr.magyarorszag@stappert.biz 
e-mail címen fordulhat.  

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg: 

7.1 Hozzáféréshez való jog 

Tájékoztatást kérhet a személyes adatairól, ha a Stappert kezeli az Ön személyes adatait. Ebben az 
esetben a következő információkra jogosult: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok 
kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok 
tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) a személyes 
adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint a személyes 
adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó 
információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált 
döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a 
személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel 
jár.  

A Stappert erre irányuló kérése esetén a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére 
bocsátja.  

7.2 Helyesbítéshez való jog 

Amennyiben bejelenti a Stappert részére, hogy a személyes adatai megváltoztak, akkor a Stappert 
indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Ön pontatlan személyes adatait vagy kiegészíti az Ön 
hiányos személyes adatait.  

7.3 Törléshez való jog 

A Stappert indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Stappert-nek nincs 
szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a Stappert 
személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy (iii) a Stappert jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles 
a személyes adatokat törölni.  

A Stappert a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés (i) a személyes adatok kezelését előíró, 
a Stappert-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetőleg (ii) jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

7.4 Adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok 
pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Stappert-
nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli. 

Az adatkezelés korlátozása esetén a Stappert a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön 
hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más 
személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos 
közérdekéből kezelheti. 
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7.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen 

Tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

8. Jogsértések kezelése 

8.1 Ha véleménye szerint a Stappert megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor 
vegye fel velünk a kapcsolatot a gdpr.magyarorszag@stappert.biz e-mail címen. 

8.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-
11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 
(1) 391-1400). 

 

Hatályos 2021. május 1. napjától 
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