ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság beszállítói
kapcsán felmerülő adatkezelések esetében nyújtandó adatkezelési
tájékoztatója
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU)
2016/679 rendelet („GDPR”) alapján („Tájékoztató”).
1.

BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK

Jelen Tájékoztatót a GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Adatkezelő”
vagy „GIRO”) készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelések
kapcsán, az egyes beszállítói vonatkozásában felmerülő adatkezelések érintettjeit a GDPR 13. és 14.
cikke alapján megfelelő módon tájékoztassa adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán
megillető jogosítványokról.
Az Adatkezelő annak érdekében, hogy saját belső szervezetrendszerét, folyamatait, valamint az egyes
szolgáltatásai a lehető legjobb minőségben tudja nyújtani, különböző beszállítók szolgáltatásai veszi
igénybe, akik a részére meghatározott szolgáltatásokat nyújtanak. Ezen szolgáltatások igénybe vétele,
valamint az azt megelőző és követő folyamatok több esetben is magában hordozza személyes adatok
kezelését is. Erre tekintettel bocsájtotta ki a GIRO a jelen Tájékoztatót, melyben a GDPR
rendelkezéseivel összhangban tájékoztatja az egyes fent ismertetett adatkezelések érintettjeit.
A GIRO a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően,

így

különösen

a

GDPR,

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”), valamint a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései szerint kezeli.
2.

AZ ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐINEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a tárgybani adatkezelés vonatkozásában a GIRO adatkezelőnek
minősül.
Összhangban a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel, az Adatkezelő adatai a következők:
GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
•

székhely: 1054 Budapest, Vadász utca 31.

•

cégjegyzékszám: 01-10-041159

•

adószám: 10223257-2-41

•

e-mail cím: info@mail.giro.hu

•

honlap cím: http://www.giro.hu

•

telefonszám: 06 (1) 428 5600

•

képviselő neve: dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
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•
3.

képviselő elérhetőségei: 06 (1) 428 5600
AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

dr. Bölkei Brigitta
•

cím: 1054 Budapest, Vadász utca 31.

•

telefonszám: 06 (1) 428-5695

•

fax szám: 06 (1) 269 5458;

•

e-mail cím: dpo@mail.giro.hu.
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4.

ADATKEZELÉSEK A GIRO BESZÁLLÍTÓIVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN
A beszállítókkal összefüggésben felmerülő adatkezelések
Adatkezelés
neve/fajtája

Az adatkezelésben érintett
adatok köre

Az adatkezelés
célja

Az adatkezelés
joglapja

Az
adatkezelés
időtartama

Az adatok címzettjei
/
A címzettek
kategóriái

Egyéb megjegyzések

Az ajánlattételi felhívás a

1. Ajánlatkérés

2. Ajánlatok
begyűjtése

A
beszerzési
eljárás során a
A GIRO a beszerzési eljárás
potenciális
során ajánlattételre felhívott,
ajánlattevők
lehetséges beszállítók
részére az
kapcsolattartóinak nevét és
ajánlattételi
email címét kezeli.
felhívás
megküldése.

A GIRO ajánlatkérésére /
ajánlattételi
felhívására
beérkezett
ajánlatokban
található személyes adatok,
így többek között: az egyes
beszállítók kapcsolattartóinak
neve, elérhetőségei, a javasolt
szakértők
önéletrajzai,
tanúsítványok,
esetlegesen
már megtett jognyilatkozatok,
pl. titoktartási nyilatkozatok.

A

A GDPR 6. cikk
(1) bekezdésének
f) pontja
szerint a GIRO
jogos
érdeke.

A GDPR 6. cikk
beszerzé
(1) bekezdésének
si eljárás
f) pontja
során a
szerint a GIRO
nyertes
jogos
ajánlattevő(k)
érdeke.
kiválasztása.

Az adatok harmadik
személy címzett részére
A beszerzési
nem
kerülnek
eljárás
továbbításra.**
lezárásától
számított
5 Az adatkezelés során
adatfeldolgozókat
a
év.*
GIRO
nem
vesz
igénybe.

Az ajánlatokban foglalt
adatok nem kerülnek
A beszerzési
továbbításra harmadik
eljárás
személy részére. **
lezárásától
számított
év.*

5 Az adatkezelés során
adatfeldolgozókat
a
GIRO
nem
vesz
igénybe.

beszerzési eljárás részét
képezi.
Az
átláthatóság
biztosítása érdekében a
beszerzési
eljárás
dokumentumai
a
korábban
ismertettek
szerint a polgári jogi
elévülési idő leteltéig
megőrzésre kerülnek.
Tekintettel arra, hogy a
GIRO-nak
az
egyes
beérkezett
ajánlatok
tartalmára nincs ráhatása,
így az abban foglalt
személyes adatok körét
sem
tudja
pontosan
meghatározni,
így
előfordulhat,
hogy
különleges
adatot
is
kezel.
Az
adatok
forrása
harmadik személy: a
GIRO
által
ajánlat
megtételére
felhívott
társaság.
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A beszállítókkal összefüggésben felmerülő adatkezelések

Adatkezelés
neve/fajtája

3. Szerződéskötés
a nyertes
ajánlattevővel,
szerződés
teljesítése

Az adatkezelésben érintett Az adatkezelés
adatok köre
célja
A beszállító képviseletére
jogosult személy neve és
aláírása,
aláírási
címpéldánya,
valamint
a A kiválasztott
kapcsolattartó
személyek beszállítóval
neve, telefonszáma valamint szerződés
megkötése,
e-mail címe kerül kezelésre a
szerződés
GIRO által.
teljesítése.
A Szerződés teljesítése során
is
felmerülhet
a
fenti
személyes adatok kezelése.
A GIRO a meglévő és
lehetséges beszállítóiról azok
egységes nyilvántartása és
minősítése
érdekében
nyilvántartást vezet.

4. Beszállítói
nyilvántartás
és beszállítói
kapcsolattartók

Az
adott
beszállítók
vonatkozásában a következő
személyes adatokat kezeli: a
beszállító
képviseletére
jogosult személy neve és
aláírása,
aláírási
címpéldánya,
valamint
a
kapcsolattartó
személyek
neve, telefonszáma valamint
e-mail címe.

Naprakész
adatbázis
fenntartása
a
GIRO
egyes
beszállítóiról és
szállítóiról.
Beszerzési
eljárások
lebonyolítása.

Az adatkezelés
joglapja

Az
adatkezelés
időtartama

Az adatok címzettjei /
A címzettek
kategóriái

Egyéb megjegyzések

A
beszállítóval
megkötött szerződések
és az abban foglalt
A GDPR 6. cikk
A
beszerzési személyes adatok nem
(1) bekezdésének eljárás
kerülnek továbbításra
f) pontja
lezárásától
harmadik
személy
szerint a GIRO
számított
5 részére. **
jogos
év.*
érdeke.
Az adatkezelés során
adatfeldolgozókat
a
GIRO
nem
vesz
igénybe.

Az
adatok
forrása
harmadik személy: a
GIRO
szerződött
partnere.

Az adatok harmadik
személy címzett részére
A GDPR 6. cikk
A
beszerzési
nem
kerülnek
(1) bekezdésének eljárás
továbbításra. **
f) pontja
lezárásától
szerint a GIRO
számított
5 Az adatkezelés során
jogos
adatfeldolgozókat
a
év.*
érdeke.
GIRO
nem
vesz
igénybe.

Az
adatok
forrása
egyrészt
harmadik
személy:
a
GIRO
meglévő vagy lehetséges
beszállítója.
Másrészt
közhiteles,
nyilvános
nyilvántartásból
is
szerezhet be adatot a
GIRO.

A szerződés teljesítése
során
felmerülő
személyes adatok körére,
melyet a GIRO kezel,
nincs pontos ráhatása.
Erre tekintettel az adatok
köre
nehezen
definiálható.
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A beszállítókkal összefüggésben felmerülő adatkezelések

Adatkezelés
neve/fajtája

5.

Az adatkezelésben
érintett adatok köre

A
beszállító
nevében
üzemeltetésben,
karbantartásban részt vevő
külső emberi erőforrások
tevékenysége,
adatai
(létszám,
gazdasági
MNB 11/2020.
társaság, név, belépési
(X.20.) számú
jogosultság, tartózkodás, a
ajánlásban
meghatározott kapcsolódó munkavégzés
a
természetes
nyilvántartási során
személy
azonosításához
és
kötelezettség
hitelesítéséhez szükséges
teljesítése
adatok – érintett neve,
születési
hely,
ideje,
munkaköre, e-mail címe.
telefonszáma).

Az
adatkezelés
időtartama

Az adatok címzettjei
/
A címzettek
kategóriái

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés
jogalapja

A
mechanikaifizikai,
az
elektronikus
vagyonvédelmi
rendszerek
üzemeltetésében,
karbantartásában
részt vevő külső
emberi
erőforrások
adatainak
nyilvántartása.

A
beszállítóval
megkötött szerződések
A
gazdasági és az abban foglalt
A GDPR 6. cikk (1) társasággal
személyes adatok nem
bekezdésének c) fennálló
kerülnek továbbításra
pontja szerint a
szerződés
GIRO jogi
személy
megszűnésének harmadik
kötelezettségének napjáig.
részére. **
teljesítése (GDPR
Az adatkezelés során
6. cikk. )
adatfeldolgozókat
a
GIRO
nem
vesz
igénybe.

Egyéb
megjegyzések

Az
adatok
forrása
harmadik személy: a
GIRO
szerződött
partnere.

* A beszerzési eljárás lezárásának napja az eljárás során meghozott felsővezetői jóváhagyás (döntés) dátuma.
** A GIRO ugyanakkor nem tagadhatja meg valamely hatósági, illetőleg felügyeleti, vagy tulajdonosi ellenőrzés, vizsgálat során a beszerzési eljárások során keletkező
dokumentumok átadását. Ennek keretein belül pedig előfordulhat, hogy személyes adatokat továbbít jogszabályi kötelezettségén alapulva a GIRO egyes harmadik
személyeknek.
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5.

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZTEK KIVONATAI

Adatkezelő a beszerzési eljárások során (1-4.pontok) az érintett természetes személyek személyes
adatait saját jogos gazdasági érdekein alapulva kezeli. Annak érdekében pedig, hogy ezen fenti
adatkezelések érintettjeit adataik kezeléséről a lehető legteljesebb mértékben tájékoztassa, az általa
elvégzett, GDPR szerinti érdekmérlegelési teszt kivonatát az alábbiak szerint bocsájtja az érintettek
rendelkezésre:
A GIRO alaposan megvizsgálta, hogy a fentebb részletezett adatkezelések végzése iránti jogos
gazdasági érdeke meghaladja-e az érintettek érdekeit, alapvető jogaik és szabadságaik pedig nem
élveznek-e elsőbbséget, figyelembe véve az Adatkezelővel való kapcsolatuk alapján fennálló ésszerű
elvárásaikat.
Ennek alapján pedig a GIRO arra a megállapításra jutott, hogy – mivel a fenti adatkezelések nem
korlátozzák aránytalanul az érintettek jogait és szabadságait – így jogos gazdasági érdeke az
adatkezelésekhez megfelelő jogalapot teremthet.
6.

ÉRINTETTI JOGOK

A Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelése kapcsán a Képviselők, mint érintettek
részére az alábbi jogokat biztosítjuk:
•

Hozzáféréshez való jog;

•

Tájékoztatáshoz való jog;

•

Helyesbítéshez való jog;

•

Törléshez való jog;

•

Az adatkezelés korlátozásához való jog;

•

Adathordozhatósághoz való jog;

•

Tiltakozáshoz való jog.

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre.
6.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van e. Amennyiben igen, az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt
adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek
kategóriájáról,

az adatok

tárolásának

időtartamáról, vagy az időtartam

meghatározásának

szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált
döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági
Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással
kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.
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6.2. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.
Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett
írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat
megjelölésével.
Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az
Adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást
követő 5 napon belül bejelenteni. Amennyiben az Adatkezelő a jelen értesítés elmaradása vagy
késedelmes teljesítése miatt nem, vagy nem megfelelően tudja valamely jogszabályon alapú
kötelezettségüket teljesíteni, úgy az abból eredő minden kárért az érintett felel.
6.3. Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott
esetekben1.
6.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
•

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;

•

az adatkezelés jogellenes;

•

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

az

érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.
6.5. Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az
Adatkezelő, aki a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

1

17. cikk (1) bekezdés szerinti esetek:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;
b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az
adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez
törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
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•

az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és

•

az adatkezelés automatizált módon történik.

6.6. Tiltakozáshoz való jog
Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben a Személyes Adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.
Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult az Adatkezelőhöz fordulni a
•

1054 Budapest, Vadász utca 31. címen, továbbá a

•

dpo@mail.giro.hu e-mail címen keresztül.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez
azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Hozzájárulásának visszavonása kizárólag jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelésre terjed ki.
Hozzájárulását a fenti postai címeken, illetve e-mail címeken keresztül megküldött nyilatkozatával
vonhatja vissza.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1
hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott
intézkedésekről.
7.

AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:
- postai cím: 1363, Budapest, Pf.: 9.
- cím:1055, Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
- telefonszám: +36 (1) 391-1400
- fax: +36 (1) 391-1410
- e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
- honlap: http://naih.hu
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult adatainak GDPR-ba
ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Társaság által történő
megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a
Társasággal szemben.
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