TRIMAN Kft.

Adatkezelési Tájékoztatója
a kapcsolatfelvétellel összefüggő
személyes adatkezelésről

Tisztelt Érdeklődő!
A velünk való kapcsolatfelvétel során Ön szükségszerűen személyes adatokat ad meg a TRIMAN Kft.
részére, melyről az alábbiakban adunk részletes tájékoztatást. Kérjük, figyelmesen olvassa végig az
alábbi adatkezelési tájékoztatót!

Az adatkezelő neve, elérhetőségei
TRIMAN Építőipari korlátolt felelősségű társaság
székhelye: 2100 Gödöllő, Szentgyörgyi Albert utca 2.
cégjegyzékszáma: 13 09 179782
e-mail címe: triman@triman.hu
telefonszám: +36-1-784-6442
képviseli: Doma Péter, ügyvezető
képviseli: Molnár Tibor, ügyvezető
honlap: http://www.triman.hu

Az adatkezelés célja
Az Önnel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, további időpont-egyeztetés, általános információ
nyújtása tevékenységünket illetően, megkeresésére válaszüzenet küldése.

Az adatkezelés jogalapja
A TRIMAN Kft. személyes adatainak kezelésére azért jogosult, mert Ön az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában
foglaltak szerint önként hozzájárult. Hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja a(z)
triman@triman.hu e-mail címre küldött kérésével, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
A személyes adatok Ön nem köteles megadni, azonban enélkül nem tudjuk Önnel felvenni a
kapcsolatot vagy válaszolni a megkeresésére.
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A kezelt személyes adatok köre
Név, e-mail cím, telefonszám, megjegyzés / üzenet tartalma
/Kérjük, hogy az adatminimalizálás érdekében csak olyan személyes adatok megadására
szorítkozzon, amely Ön szerint a kapcsolatfelvételhez, a megkeresés teljesítéséhez részünkről
elengedhetetlenül szükséges. Kérjük, kerülje a szenzitív adatok megadását (politikai, vallási nézet,
etnikum stb.), a TRIMAN Kft. az ilyen adatok kezelését nem végzi, az ilyen adatokat törli, azok
szükségtelen megadásáért nem vállal felelősséget.

Az adatkezelés időtartama
Adatait a kapcsolatfelvételtől számított 1 év elteltével töröljük. A hozzájárulás visszavonása esetén
adatait késedelem nélkül töröljük. Amennyiben a későbbiekben Önnel a TRIMAN Kft. szerződéses
kapcsolatba lép, adatait más jogalapon kezeljük, és erről külön tájékoztatjuk.

Az adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás (címzettek)
Adatfeldolgozók:
Microware Hungary Kft. – Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., email cím: info@microware.hu,
cégjegyzékszám: 05 09 010748 / tárhelyszolgáltató, a szerver üzemeltetője
TEAC KFT. /Telecommunication Access Consulting Kft. - székhely: 1125 Budapest Galgóczy u. 9-11.
e-mail cím: hello@mooi.hu,(veres@teac.hu); cégjegyzékszám: 01-09-364622 / a weboldal fejlesztője
A TRIMAN Kft. jogszabály alapján kötelezhető Ön személyes adatainak nyomozóhatóság, rendőrség,
bíróság részére történő átadására, amennyiben erre vonatkozó kötelezést, felhívást kap vagy az
hatósági ellenőrzés alkalmával indokolt.
Külföldre és nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk adatot.

Jogok, jogorvoslat, panasz
Önt az adatkezelés időtartamán belül megilleti a hozzáférés joga, vagyis adatkezelőtől tájékoztatást
kérhet, arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, annak céljáról, jogalapjáról, kezelt személyes adatok köréről stb. (lásd.
még GDPR 15. cikk). A TRIMAN Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (de
maximum 1 hónapon belül) írásban, közérthető formában díjmentesen tájékoztatja Önt. Kérheti
adatainak helyesbítését, a fentiek szerint kérelmezheti az adatok törlését (amennyiben Ön a
hozzájárulását visszavonja, személyes adatait töröljük) és a személyes adatok kezelésének
korlátozását, illetve tiltakozhat adatainak kezelése ellen.
Amennyiben Ön szerint a TRIMAN Kft. megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi
rendelkezést, akkor kérjük, hogy elsősorban forduljon hozzánk a jelen tájékoztatóban rögzített
elérhetőségeinken. Ennek eredménytelensége esetén az Ön által vélelmezett jogellenes adatkezelés
megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve az Infotv. 22.§-ában meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat.
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