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ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 

Az adatvédelmi szabályzat célja a (korábban) jogviszonyban álló és a leendő gazdasági 

társaságok, egyéni vállalkozók, adószámmal rendelkező magánszemélyek, valamint egyéb 

természetes személyeknek (továbbiakban: partnerek) a személyes adataik kezeléséről, az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 

illetve a 2018 május 25-től alkalmazandó EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 

2016/679 RENDELETE szerinti egyértelmű és érthető tájékoztatás nyújtása.  

Az Ökosys Zrt. által kezelt személyes adatok az alábbiak: név, telefonszám, email cím. A 

személyes adatok őrzése egyrészt az Ökosys Zrt. jogforráson alapuló kötelezettsége, másrészt 

leendő partnerek esetén hozzájáruláson alapul. 

A partner személyes adatait az Ökosys Zrt. (képviseli: Sebestyén Tibor Sándor, vezérigazgató), 

az adatkezelő és felhatalmazás alapján az Ökosys Zrt. rendszergazdái kezelik. A partner 

személyes adatait ismeri továbbá az Ökosys Zrt. könyvelője (Komintax Kft.), könyvvizsgálója, 

valamint az ügyviteli rendszer fejlesztője, adatkezelője (Levels Media Kft.) és adatfeldolgozók. 

Az adatkezelőt és az adatfeldolgozókat titoktartási kötelezettség terheli. (üzemeltetők listája) 

A partnerrel fennálló, illetve fennállt jogviszony tartalmáról közvetlen információt kérő 

hatóságok: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Magyar Államkincstár, Központi Statisztikai Hivatal; 

továbbá a társaság képviseletében eljáró – akár helyettesítő – ügyvédek, ügyvédjelöltek. A 

személyes adat szolgáltatása csak jogszabályi rendelkezéseken alapuló kötelezettség teljesítése 

lehet. A címzetteket titoktartási kötelezettség terheli. 

A papíralapon elérhető személyes adatok az Ökosys Zrt. telephelyén, a 2921 Komárom, 

Gesztenye utca 2. címen találhatóak.  

A nem papíralapú személyes adatok az ügyviteli rendszerben, a könyvelési szoftvereken, 

valamint a társaság helyi adattárólóján kerülnek tárolásra, melyekhez a Társaság felhatalmazása 

alapján a társaság ügyvezetői, rendszergazdái, könyvelője, könyvvizsgálója, valamint az 

ügyviteli rendszer fejlesztője férhetnek hozzá.   

A személyes adatok kezelésének időtartama érintett partner általi személyes adat megadásától 

egészen a jogviszony megszűnéséig, de legalább a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. 

§ (1) bekezdése szerint 8 évig fennáll.  

Az érintett partner kérelmezheti rendeles@okotermek.hu a rá vonatkozó személyes adatokhoz 

való hozzáférést, azok kezelésére és címzett(ek)nek történő továbbítására vonatkozó 

tájékoztatást, azok helyesbítését, illetve módosítását, jogszabálymódosulás esetén azok törlését 

vagy kezelésének korlátozását. 30 napon belül visszaküldjük. 

Abban az esetben, ha az érintett partner személyes adatai jogosulatlan kezelését észleli, 

panasszal, illetve jogorvoslattal fordulhat első körben a társasághoz, majd a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, végül a Komáromi Törvényszékhez.  

Az adatkezelő az adatkezelési tevékenységre vonatkozóan nyilvántartását elektronikus úton 

vezeti a jelen tájékoztatóban foglalt előírásoknak megfelelően. Az érintett partnerre vonatkozó 

személyes adat továbbítása szintén elektronikus (visszakereshető) úton történik a címzett(ek) 

felé.  

Komárom, 2023.03.08. 

https://okosys.hu/uzemeltetok-okosys-hu/

