GDPR Adatvédelmi tájékoztató
Adatkezelő
MedRes Kft.
Székhely: 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 2. IV/8.
Telephely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/b.
Bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdés esetén, az
alábbi címen veheti fel cégünkkel a kapcsolatot:
MedRes Kft.
T: 06-1-210-4043
Email: office@medres.hu

I. Vevők és Szállítók személyes adatainak tárolása:
A MedRes Kft-nél a személyes adatok védelme különösen fontos. A személyes adatok
kezelését cégünk kizárólag az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) alapján végzi.
Tájékoztatjuk arról, hogy a MedRes Kft. szerződésteljesítés céljából az Ön alábbi személyes
adatainak tárolását és kezelését végzi:
Név, cím, telefonszám, e-mail cím, osztály és pozíció, képviselő születési helye, ideje, anyja
neve, lakcíme, egyéb természetes azonosítói;
A fenti adatok Öntől, cégétől vagy nyilvános információforrásokon keresztül, úgymint
cégjegyzék, weboldal, telefonkönyv, pályázat, stb. érkeztek hozzánk.
Az adatainak kezelését az alábbi jogalapra hivatkozva tesszük:
➢ az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános
adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: GDPR).
A rendelet szövegét itt olvashatja:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
➢ Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
Az Infotv. szövegét itt olvashatja:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV
Tájékoztatjuk, hogy Cégünk vevőkkel és/vagy beszállítókkal kapcsolatos feladatokat ellátó
munkavállalói hozzáférnek ezen adatokhoz, és szükség szerint megbízott futárcég részére
továbbítjuk az Ön nevét, címét, telefonszámát.
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II. “Sütik” (Cookies)
Weboldalunk használhat “sütiket”. Ezek kisméretű szöveges fájlok, melyeket a böngészőt
használó eszköz tárol. A “sütik” semmilyen károsító következménnyel nem járnak.
A “sütik” használatának célja, hogy a weboldalunkat felhasználóbaráttá tegyük. Vannak olyan
“sütik”, melyeket az Ön eszköze tárol, míg nem törli azokat. Ezáltal böngészője a weboldalra
történő következő látogatásakor felismerhetővé válik.
Amennyiben nem engedélyezi a “sütik” használatát a weboldalon, beállíthatja böngészőjét,
hogy tájékoztassa a “sütik” használatáról, melyet minden alkalommal megerősíthet.
Amennyiben a “sütik” használata nem engedélyezett, a weboldal működése korlátozott lehet.
III. Az érintett személyek általános jogai
Ön a következő jogokkal élhet: hozzáférés (GDPR 15. cikk), helyesbítés (GDPR 16. cikk),
törlés ("személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog " – GDPR 17. cikk),
adatkezelés korlátozása (GDPR 18. cikk), adatok átadhatósága (GDPR 20. cikk), hozzájárulás
visszavonása (GDPR 7. cikk (2)), valamint kifogás (GDPR 21. cikk). Amennyiben úgy gondolja,
hogy adatainak kezelése sérti az adatvédelmi törvényt vagy adatvédelmi jogai bármilyen
módon sérültek, panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnak (felügyeleti hatósághoz intézett
fellebbezési jog - GDPR 77. cikk).
Illetékes magyarországi hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
https://naih.hu/
Az EU tagállamokban lévő adatvédelmi hatóságok listája az alábbi linken található:
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
IV. Az adatok kezelése, tárolása
A MedRes Kft. a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat a jogszabályokban
meghatározott elévülési ideig, amennyiben szerződés vagy teljesítés nem történt Felhasználó
általi törléséig, illetve a Felhasználó törlést kérelmező, vagy adatkezelés ellen tiltakozó
nyilatkozatáról való értesülésig kezeli.
Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a személyes adatok megadásának elmaradása vagy
visszavonása esetén a MedRes Kft. (szerződéses) kötelezettségeinek teljesítése
bonyolultabbá, hosszadalmasabbá válhat, illetve meghiúsulhat.
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