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1. ADATKEZELŐ
Adatkezelő neve:
Adatkezelő címe:
Adatkezelő elérhetőségei:
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Selejtezhető: érvényesség végétől számított 10 év
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
7602 Pécs, Pf. 33.
info@tettyeforrashaz.hu
adatvedelem@tettyeforrashaz.hu

+36 72 421-700
www.tettyeforrashaz.hu
+36 72 421-700

2. ADATKEZELÉS RÉSZLETEI
A társaság a káresemények során szükségszerűen kezel a kárügyintézés céljából nem csak vele szerződéses jogviszonyban álló
személyekről, hanem harmadik személyekről (Pl.: károsult, károkozó, tanú, szakértő, intézkedő hatósági személy) is
személyes adatokat, az U-19-14 Káreseményekkel kapcsolatos eljárási rend szerint.
Adatkezelés célja

Káresemény dokumentálása, kivizsgálása, kárigény elbírálása, kártérítés pénzügyi elszámolása.

Adatok forrása

Érintettek: káreseményben érintett személyek.

Kezelt adatok köre

Károkozó/Károsult neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, aláírása; tanú neve, lakcíme, aláírása;
káreseményben érintett további személyek neve és lakcíme.
A káresemény jellegétől függően sor kerülhet további adatok kezelésére:
Pénzügyi teljesítés esetén: bankszámlaszám.
Gépjárműkár esetén a baleseti bejelentő szerinti adatok: gépjárművezető neve, születési helye
és ideje, anyja születési neve, vezetői engedély száma és érvényessége, aláírása.

Adatkezelés jogalapja

Jogos érdek alapján.

Adatok tárolásának
időtartama

Kárügyintézéshez kapcsolódó dokumentumok

10 év

Pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódó dokumentumok

10 év

Adatok tárolásáért
felelős

káresemény felvételi jogosultsággal rendelkező munkakört betöltő munkavállaló

3.

ADATTOVÁBBÍTÁS (részletes információk: „Adattovábbításban érintett szervezetek listája” dokumentum)
☐ igen
☒ nem
EU-n kívüli országba történik adattovábbítás:
Adatfeldolgozók: biztosító társaságok, vállalatirányítási, üzemirányítás, valamint ügyviteli rendszer támogatója, jogi
képviselő.
Címzettek: posta, bank, közhatalmi jogosítvánnyal rendelkező hatóságok, szervezetek részére jogszabályi előírások
szerint.

4.

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. adatkezelése során nem történik profilalkotás, automatikus döntéshozatal, valamint közös
adatkezelés.

5. ÉRINTETT JOGAI
☒ Tájékoztatáshoz való jog: az érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok
kezelésének módjáról.
☒ Helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt
személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.
☒ Hozzáféréshez való jog: az érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől a róla tárolt személyes adatokat.
☐ Törléshez, elfeledtetéshez való jog: az érintett jogosult kérni az adatainak végleges törlését, kivéve, ha az adatkezelés
szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik.
☒ Tiltakozáshoz való jog: amennyiben a jogalap jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik, az érintett
tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, azonban a tiltakozás nem jelenti adatainak azonnali hatályú törlését.
☒ Korlátozáshoz való jog: amennyiben az érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, kérheti
adatkezelésének felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt.
☒ Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat.
☒ Panasztételhez való jog: az érintett panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz, illetve jogorvoslatért fordulhat a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest,
Pf.: 5., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 1 391-1400, www.naih.hu).
☐ Hozzájárulás visszavonása: amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik, az érintett bármikor visszavonhatja a
korábban megadott hozzájárulását. A visszavonási kérelem elfogadása jelentheti az adatok törlését is, de amennyiben
más jogalap is támogatja az adatkezelést, az adatkezelés csak az adott adatkezelési cél vonatkozásában szűnik meg.
☐ Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog: az érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat manuális
felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az érintettre joghatással járó automata döntéshozatalt alkalmazott.
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