Adatvédelmi nyilatkozat
Adatvédelmi információk az EU általános adatvédelmi rendelet 13. és
14. cikke alapján
I.

Fogalommeghatározások
A LIEGL & DACHSER ASL Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi
nyilatkozatában használt fogalmak az európai rendeletalkotó hatóság által az általános
adatvédelmi rendeletben (GDPR) foglalt terminológián alapulnak. Ezért szeretnénk a GDPR
4. cikkében található fogalommeghatározásokra felhívni a figyelmét! A GDPR rendelet az
alábbi hivatkozáson érhető el:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU.

II. Az adatfeldolgozásért és az adatvédelemért felelős személyek neve és címe
Az adatvédelmi rendelet szerinti, illetve az EU-s tagállamokban érvényben lévő egyéb
adatvédelmi törvény és más adatvédelmi jellegű rendelkezések szerinti adatvédelemre
jogosult adatkezelő:
LIEGL & DACHSER ASL HUNGARY KFT.
Lőrinci út 59. C2
H-2220. Vecsés
Magyarország
tel: +36-29-551-860
E-mail-cím: asl.budapest@dachser.com
Weboldal: www.dachser.hu
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III. Adatfeldolgozással kapcsolatos általános információk
1. A személyes adatok feldolgozásának mértéke
Alapvetően csak olyan mértékig gyűjtjük és használjuk fel az üzleti partnereink személyes
adatait, amennyire az a szerződéskötéshez, illetve a megrendeléseink és szerződéseink
teljesítéséhez szükséges. A szerződéses kötelességek teljesítését követően csak akkor
használunk fel adatokat, ha erre engedélyt kaptunk. Kivételt képeznek az olyan esetek,
amikor az engedély előzetes megszerzése tényszerű okokból kifolyólag nem lehetséges,
vagy ha az adatok feldolgozását jogszabályok engedélyezik vagy írják elő.
2. Személyes adatok kezelése
A személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és használata alapvetően tilos, kivéve ha az
adatkezelést a törvényi szabályozás kifejezetten nem engedélyezi. A GDPR alapján
személyes adatokat az alábbi esetekben lehet gyűjteni, feldolgozni és használni:
– Az érintett féllel fennálló szerződéses viszony esetében.
– Az érintett féllel való szerződéskötés előkészítése vagy a vele kötött szerződés
teljesítése során.
– Azon mértékig, ahogy abba az érintett fél beleegyezett.
3. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja
Amennyiben az érintett személytől engedélyt kapunk az adatfeldolgozásra, az ehhez való
jogalapot a GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés a) pontja taglalja.
Olyan, a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok feldolgozása esetén, ahol
a szerződéses fél egyben az adatfeldolgozás során érintett személy, a jogalapot a GDPR
rendelet 6. cikk 1. bekezdés b) pontja taglalja. Ez azon feldolgozási tevékenységekre is
vonatkozik, melyek a szerződéses intézkedések meghozatalához szükségesek.
Amennyiben a személyes adatok feldolgozása olyan jogszabályi kötelezettség
teljesítésére irányul, mely a cégünkre is vonatkozik, úgy ehhez a GDPR rendelet 6. cikk
1. bekezdés c) pontja nyújt jogalapot.
Amennyiben az adatfeldolgozás cégünk vagy harmadik fél jogos érdekének
biztosításához szükséges, valamint az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságjogai
nem fontosabbak ezen érdeknél, úgy ehhez a GDPR rendelet 6. cikk 1. bekezdés f) pontja
ad jogalapot.
4. Az érintett személycsoportok és adataik kategorizálása
Az üzleti tevékenység lebonyolításához és az összes azzal kapcsolatos kötelezettség
teljesítéséhez, amennyiben szükségesek, az alábbi adatkategóriák állnak rendelkezésre:
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– Ügyféladatok és azok kapcsolattartói, valamint az ügyfelek által közvetített, az ő
ügyfeleikre vonatkozó adatok, amennyiben azok a megbízás lebonyolításához és az
ügyfélszolgálathoz szükségesek.
– A szolgáltatók, beszállítók és azok kapcsolattartóinak adatai, amennyiben azok az
ügyfelekkel, a szolgáltatókkal és a beszállítókkal szembeni megbízásteljesítéshez
szükségesek.
A személyes adatok használata és a gyűjtött adatok mértéke kapcsán az információs
önrendelkezési jog és más adatvédelmi irányelvek, különösen a preventív engedélyi
fenntartás, a célhoz kötöttség, az átláthatóság, az információs és értesítési
kötelezettségek alapszabályait, az adatkerülés és az adatminimalizálás alapelveit,
valamint a helyesbítési, zárolási, törlési és elállási jogokat kell figyelembe venni.
A személyes adatok gyűjtése és feldolgozása a jogilag engedélyezett keretek közt folyik.
Itt fontos az érzékeny adatok gyűjtésének és feldolgozásának a GDPR 9. cikk 1.
bekezdése szerinti különleges előfeltételeit figyelembe venni. Alapvetően csak olyan
információkat szabad feldolgozni és felhasználni, melyek az operatív feladatok
elvégzéséhez szükségesek, és melyek a felhasználási céllal közvetlen összefüggésben
állnak.
Amennyiben más szervek igényelnek információkat az érintettekről, úgy ezek az érintett
beleegyezése nélkül csak akkor továbbíthatók, ha törvényes kötelezettség áll fenn, vagy
a továbbításhoz a vállalkozásnak jogos és törvényes érdeke fűződik, az igénylő
személyazonossága pedig kétséget kizáróan megállapítható.
5. A személyes adatok címzettje
Személyes adatok kizárólag az Ön által megrendelt logisztikai szolgáltatás nyújtása
céljából kerül a szerződés teljesítésében érintett harmadik felek, pl. leányvállalatok, üzleti
partnerek és alvállalkozók felé továbbításra. A logisztikai szolgáltatásban részt vevők
személyes adatai adott esetben a logisztikai szolgáltatás megrendelője felé kerülnek
továbbításra (pl. átvételi elismervény).
Különösen fontos megemlíteni, hogy személyes adatait nem adjuk el harmadik félnek, és
más módon sem tesszük pénzzé.
6. Adattovábbítás harmadik országba
Adatokat kizárólag a megrendelt logisztikai szolgáltatások teljesítése céljából továbbítunk
harmadik országba. Az adatminimalizálás elvét követve csak olyan adatokat továbbítunk
a DACHSER konszern bel- és külföldi vállalkozásainak és külső szolgáltatóknak, melyek
a termékek elküldéséhez és kézbesítéséhez szükségesek. Adattovábbítás megfelelő
szintű adatvédelem nélküli harmadik országba az érintett személyek és az
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adatfeldolgozásért felelős szervezet között a szerződés teljesítése céljából akkor
engedélyezett, ha az a szerződés teljesítéséhez szükséges.
7. Külső szolgáltató/adatfeldolgozása/gondozás
Külső szolgáltatókkal szükség esetén a GDPR rendelet 28. cikke szerinti vagy EU-s
általános szerződési feltételek szerinti megállapodások vannak érvényben.
8. Informatikai biztonság
A DACHSER az információbiztonság rendkívüli jelentősége miatt a meghozott technikaiszervezési intézkedéseken túl további releváns irányelveket dolgozott ki.
A DACHSER informatikai központjának információbiztonsági menedzsmentrendszerének
(ISMS) tanúsítása 2011 óta ISO 27001.
9. Adatok törlése és az adattárolás időtartama
Az érintett személy személyes adatai törlődnek vagy zárolásra kerülnek, amint a tárolás
célja megszűnik. Ezen túlmenően akkor tároljuk tovább az adatokat, ha ezt az európai vagy
nemzeti jogalkotó előirányozza olyan az uniós joggal összhangban lévő rendeletekben,
törvényekben vagy egyéb jogszabályokban, melyek hatálya alá tartozik az adatkezelő.
Abban az esetben is zárolásra kerülnek vagy törlődnek az adatok, ha az említett
jogszabályok által előírt tárolási határidő lejár, kivéve ha egy szerződés megkötése vagy
szerződés teljesítése miatt további adattárolás szükséges.
IV. Az érintett személy jogai
A GDPR értelmében, amennyiben az Ön személyes adatait feldolgozzák, úgy az
adatkezelővel szemben az alábbi jogok illetik meg:
1. Hozzáférési jog
Megerősítést kérhet az adatkezelőtől, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat
feldolgozzuk-e.
Amennyiben feldolgozzuk az adatait, az adatkezelőtől az alábbi információkkal kapcsolatban
igényelhet felvilágosítást:
(1) a személyes adatok feldolgozásának célja;
(2) a feldolgozott személyes adatok típusai;
(3) a címzettek, illetve azon címzettek típusai, akik számára az Önre vonatkozó személyes
adatok hozzáférhetők voltak vagy jelenleg is hozzáférhetők;
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(4) az Önre vonatkozó személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy, ha erre
vonatkozólag nem áll rendelkezésre pontos adat, a tárolási időtartam meghatározásának
feltételei;
(5) hogy van-e érvényben olyan jog, mely lehetővé teszi az Önre vonatkozó személyes
adatok helyesbítését vagy törlését; van-e érvényben olyan jog, mely korlátozza az
adatkezelő adatfeldolgozását vagy van-e joga kifogást emelni ezen adatfeldolgozás ellen;
(6) hogy joga van-e panaszt emelni egy felügyeleti hatóságnál;
(7) minden elérhető információról az adatok eredetét illetően, ha a személyes adatok nem
az érintett személynél kerülnek gyűjtésre;
(8) a GDPR 22. cikk 1. és 4. bekezdése szerinti profilalkotást tartalmazó automatikus
döntéshozatalról és, legalábbis ezekben az esetekben, kifejező erővel bíró információkról az
ilyesfajta feldolgozás logikáját, valamint kiterjedését és célzott hatásait illetően.
Jogában áll információt igényelnie azzal kapcsolatban, hogy az Önre vonatkozó személyes
adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy egy nemzetközi szervezet felé. Ezzel
összefüggésben igényelhet tájékoztatást az adattovábbítással kapcsolatos, a GDPR 46.
cikke szerinti garanciákról.
2. A helyesbítéshez való jog
Az adatkezelővel szemben joga van az Önre vonatkozó feldolgozott személyes adatokat
helyesbíteni és/vagy kiegészíteni, amennyiben azok nem helyesek vagy nem teljesek. Az
adatkezelőnek a helyesbítést haladéktalanul végre kell hajtania.
3. A feldolgozás korlátozásához való jog
Az alábbi feltételek fennállása esetén követelheti az Önre vonatkozó személyes adatok
feldolgozásának korlátozását:
(1) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
(2) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
(3) ha az adatkezelő a személyes adatokat már nem igényli feldolgozás céljából, Ön viszont
jogi igény érvényesítése, gyakorlása vagy védelme céljából igen, vagy
(4) Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben
a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
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Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével
csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Amennyiben a feldolgozás korlátozása a fent említett feltételek szerint történt, az
adatkezelő a korlátozás feloldása előtt értesíti Önt.
4. Törléshez való jog
a. Törlési kötelezettség
Kérheti az adatkezelőtől, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul
törölje, az adatkezelőnek pedig kötelessége ezen adatokat haladéktalanul törölni,
amennyiben az alábbi indokokból egy fennáll:
(1) Az Önre vonatkozó személyes adatok gyűjtésének vagy egyéb módon történő
felhasználásának célja már nem szükséges.
(2) Ön visszavonja a beleegyezését, amely a GDRP 6. cikk 1. bekezdés a) pontja vagy a
9. cikk 2. bekezdés a) pontja szerint az adatfeldolgozás alapjául szolgált, és egyéb jogalap
nem áll fenn a feldolgozáshoz.
(3) A GDPR 21. cikk 1. bekezdésének megfelelően kifogást emel az adatfeldolgozás ellen,
és nem áll fenn semmilyen elsőbbséget élvező jogalap a feldolgozáshoz, vagy Ön a GDPR
21. cikk 2. bekezdése szerint emel kifogást az adatfeldolgozás ellen.
(4) Az Önre vonatkozó személyes adatokat jogellenesen használták.
(5) Az Önre vonatkozó adatok törlése egy olyan uniós jogi vagy tagállami jogi kötelezettség
teljesítése miatt szükséges, melynek az adatkezelő hatálya alá esik.
(6) Az Önre vonatkozó személyes adatok gyűjtése az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások vonatkozásában a GDPR 8. cikk 1. bekezdése szerint történt.
b. Információ harmadik felek számára
Amennyiben az adatkezelő az Önre vonatkozó adatokat nyilvánosságra hozta, és a GDPR
17. cikk 1. bekezdése szerint azok törlésére kötelezett, úgy az elérhető technológia és a
végrehajtás költségeinek figyelembe vételével hajt végre – akár technikai jellegű –
intézkedéseket, hogy a személyes adatokat felhasználó adatkezelő személyek
tájékoztatást kapjanak arról, hogy az Ön mint érintett személy tőlük az ezen személyes
adatokhoz tartozó linkek, másolatok vagy másodpéldányok törlését kérte.
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c. Kivételek
A törléshez való jog nem áll fenn, ha az adatkezelés az alábbiakhoz szükséges:
(1) a szabad véleménynyilvánítás és az információszerzés jogának gyakorlásához;
(2) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez olyan uniós
vagy tagállami törvények miatt szükséges, melyek hatálya alá tartozik az adatkezelő, vagy az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
(3) az adatkezelés közérdekből, azon belül pedig közegészségügyi célból a GDPR. 9. cikk 2.
bekezdés h) pont, valamint a 9. cikk 3. bekezdés szerint történik;
(4) az adatkezelés a GDPR 89. cikk 1. bekezdés szerint közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik, amennyiben az 1.
bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy
(5) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
5. Tájékoztatáshoz való jog
Amennyiben az adatkezelővel szemben érvényesítette a helyesbítés, a törlés vagy az
adatfeldolgozás korlátozásának jogát, úgy az adatkezelőnek kötelessége az Önre vonatkozó
személyes adatok minden címzettjét az adatok helyesbítéséről, törléséről, illetve a feldolgozás
korlátozásáról tájékoztatni, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalan erőfeszítések
szükségesek hozzá.
Az adatkezelővel szemben Önnek jogában áll ezen címzettekről tájékoztatást kapni.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kapja meg.
Továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat rendelkezésére
bocsátotta, ha:
(1) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének
a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti
szerződésen alapul; és
(2) az adatkezelés automatizált módon történik.
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Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását. Mások jogait és szabadságait nem érintheti mindez hátrányosan.
Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges.
7. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve
az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik.
Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK
irányelvtől eltérve a tiltakozáshoz való jogot Ön műszaki előírásokon alapuló automatizált
eszközökkel is gyakorolhatja.
8. Az adatvédelmi jogi beleegyezési nyilatkozat visszavonásához való jog
Adatvédelmi jogi beleegyezési nyilatkozatát mindenkor jogában áll visszavonni. A
beleegyezés visszavonása nem érinti a beleegyezés alapján a visszavonásig történő
adatkezelés jogszerűségét.
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy
Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha
a döntés:
(1) Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
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(2) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
(3) az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
Ezen döntések viszont nem alapulhatnak a személyes adatoknak a 9. cikk (1) bekezdésében
említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja
alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme
érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.
Az (1) és (3) pontban említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni
az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve Önnek
legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze
és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
10. Panaszemeléshez való jog felügyeleti hatóságnál
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult
jogorvoslatra a felügyeleti hatóságnál, különösen olyannál, amely az Ön tartózkodási
helyének, munkahelyének vagy a feltételezett jogsértés tagállamában működik, ha Ön úgy
véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelet
rendelkezéseit.
Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a
GDPR 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
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