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Az adatkezelés célja:
A távhőszolgáltatási szerződés létrejöttéhez szükséges előzetes árajánlathoz a leendő
szerződéses partnerrel történő rendszeres kapcsolattartás, a szerződés teljesítésével
összefüggésben szükséges az építkezésben résztvevő műszaki szakemberekkel való
egyeztetés.
Az adatok forrása:
Az árajánlatot kérő építtető adja meg a műszaki szakemberek adatait.
Az árajánlatot kérő partnertől átvett, a kapcsolattartásra kijelölt magánszemély(ek) személyes
adataira vonatkozóan az adatok továbbítását alátámasztó megfelelő jogalap meglétéről és az
adatkezelés egésze alatti fennálltáról a szerződéses partner köteles gondoskodni.

Az Adatkezelő által kezelt adatok köre:
szakterület, név, telefonszám, e-mail-cím,
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk. (1) f) pontja alapján az az adatkezelő vagy a
harmadik fél jogos érdeke.
Az adattárolás határideje: az elérendő cél megvalósulásáig, azaz az árajánlat megadásáig
esetleg szerződés megkötéséig.

Az adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan.

Az adatkezelés szabályai:
A BKM Nonprofit Zrt. az érintettek személyes adatait a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (GDPR)
alapelveivel és előírásaival összhangban kezeli.
Az Adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy az érintettek
magánszférájának védelme megfelelő módon biztosított legyen. A technika mindenkori
fejlettségére tekintettel megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja
azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés, az adatok károsodása és véletlen elvesztése, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő adatkezelést végző munkatársa az adatkezelés megkezdése előtt minden
esetben tájékoztatja az érintettet az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, valamint a GDPR 13.
cikkében foglalt tartalommal adatkezelési tájékoztatót készít és tesz elérhetővé.
Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt, a rá vonatkozó
személyes adatokról.
Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból
kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül
írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az
Adatkezelő munkatársához fordulhat a fentebb megjelölt elérhetőségeken keresztül.
Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését
kérni a megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított
3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A
törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges
adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
Érintett kérheti továbbá adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az
Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés

sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető,
ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez
az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az
Adatkezelőnek címzett megkeresésével.
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal elsősorban az Adatkezelőnél, illetve a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.), illetve
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.
Budapest, 2022. február 28.
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