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1. BEVEZETÉS 
 
A PlastEverest Kft. (2072 Zsámbék, 099/2. HRSZ.) a továbbiakban PlastEverest illetve Társaság, 
szolgáltató, adatkezelő, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató 
tartalmát.  
Társaságunkkal kapcsolatba kerülő természetes személyek, dolgozók személyes adatait kezeli, mely 
adatkezelés az érintett természetes személy hozzájárulásán alapul. 
A PlastEverest kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban 
meghatározott elvárásoknak. 
A PlastEverest fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, az esetleges 
változásokról kellő időben értesíti közönségét. 
 
2. ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: 
 
A PlastEverest adatkezelési alapelvei, így a jelen nyilatkozat is, összhangban vannak az 
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos magyar és nemzetközi jogszabályokkal, így különösen az 
alábbiakkal: 
- 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a 
továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); 
- 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról; 
- 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 
kezeléséről (DM törvény); 
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
(Grt.),a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), 
- 2011. évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), 
 
3. DEFINÍCIÓK  
 
személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel 
[érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A 
személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel 
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a 
technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok 
– teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; Különleges adatok esetében szükséges 
az írásos forma 
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az 
adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, 
törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-
, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj-
vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése. 
adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az 
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy 
az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 
az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező 
adatkezelés. 
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés 
a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az 
adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 
az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve 



arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel 
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.  
 
4. ALAPELVEK  TÁRSASÁGUNK ADATKEZELÉSE SORÁN 
 
Személyes adat akkor kezelhető, ha 
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi 
önkormányzat rendelete elrendeli. 
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében 
kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok 
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges 
mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét 
és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet 
csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Szolgáltatásunk 
kifejezetten úgy van felépítve, hogy az érintetteknek minden személyes adat tekintetében meg kell 
adniuk hozzájárulásukat személyes adataik kezeléséhez. 
Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével 
kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és 
az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik 
ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos 
jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: 
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; 
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek; 
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen 
azonosítani. 
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók 
össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei 
minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 
 
5. EGYÉB ADATKEZELÉSEK 
 
A hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes 
adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges. 
 
6. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 
 
A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy 
választjuk meg és üzemeltetjük, 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. 
Az adatkezelés során megőrizzük 
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. 
 



7. AZ ÉRINTETT JOGAI 
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a honlapon 
megadott elérhetőségeken. 
Az érintett kérelmére a PlastEverest 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 személyes adat 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 személyes adatot töröljük. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat 
értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez 
az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 
 
8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 
 
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 – erre vonatkozó hozzájárulás hiányában – 
közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 
A PlastEverest 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. 
 
9. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE 
 
A cég megnevezése: PlastEverest Kft. 
Cégjegyzékszáma: 13-09-184286 
A cég székhelye: 2072 Zsámbék, 099/2 HRSZ. 
 
A PlastEverest tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok 
figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. 
 
Kizárólag a megjelölt célra használja fel, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival és 
semmilyen formában nem adja át harmadik félnek és minden tőle telhető és ésszerű erőfeszítést 
megtesz az ilyen adatok védelme érdekében. 
 
10. Hatály 
Hatályos: kiadás napjától visszavonásig 
 

 


