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Az Adatkezelő elérhetősége: 
 
ECE Projektmanagement Budapest Kft. 
1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A. 
Tel: +36 (1) 434 8200 
adatvedelem@ece.com 
  
  
Az ECE-HQ Adatvédelmi Csoport elérhetősége: 
ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG 
Department Compliance, Data Protection & Security 
Heegbarg 30, 22391 Hamburg 
- Germany – 
datenschutz@ece.com 
 
 
 
Az adatkezelés célja és jogalapja: 
A személyes adatokat az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) és a helyi adatvédelmi 
jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeljük: 
 

a.) Szerződés teljesítése céljából (EU-GDPR 6. cikk, 1. bek. b pont) 
Az adatok kezelése a szerződés teljesítéséhez, végrehajtásához. vagy szerződés megkötését 
megelőző lépések megtételéhez szükséges. Az adatfeldolgozási célok további részletei a 
szerződéses jogviszonyra vonatkozó dokumentumokban, ill. annak mellékleteiben találhatók.  A 
szerződés végrehajtása során az ECE jogi előírások teljesítése érdekében is kezelhet személyes 
adatokat.  
 

b.) Az Önök hozzájárulása alapján (EU-GDPR 6. cikk, 1. bek. a pont) 
Amennyiben Önök hozzájárulásukat adták személyes adataik meghatározott célból történő 
kezeléséhez, az adatkezelés az Önök hozzájárulása alapján jogszerű. A megadott hozzájárulást 
Önök bármikor visszavonhatják. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét. 
 
 

c.) Az érdekmérlegelés keretén belül (EU-GDPR 6. cikk, 1. bek. f pont)  
Amennyiben szükséges, adataikat jogos érdekeink, vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme 
céljából is kezeljük.   
Példák: 
 Jogi követelések érvényesítése, védelem jogviták esetén  
 Informatikai rendszer biztonsága és működésének biztosítása 

 
 
Adatkategóriák: 
Adataikat - minden esetben a szerződés/hozzájárulás típusától és az egyéni adatkezelési céltól/ 
jogalaptól függően - a következő kategóriákban kezeljük: törzsadatok, cím és elérhetőség, azonosító 
okmány adatai, elszámolási adatok, szerződéses adatok, pénzügyi adatok, műszaki adatok és 
kommunikációs adatok. 
 
Címzettek:  
Adataikat egyes esetekben - a szerződés/hozzájárulás típusától és az egyéni adatkezelési céltól/ 
jogalaptól függően - továbbítjuk szerződéses partnereinknek. 
Szerződéses partnereink a következő kategóriákból kerülnek ki: marketing, hírlevél, biztonság, 
informatikai szolgáltatás, kommunikáció, banki hitel szolgáltatás, nyomdai szolgáltatás, 
telekommunikáció, hatóságok, pénzügy,  biztosítás. 
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Az ECE az egyes feladatokhoz olyan szolgáltatókat is igénybe vesz, akik szintén igénybe vehetnek olyan 
szolgáltatókat, akiknek székhelye, anyavállalata, vagy adatközpontja harmadik országban található. Az 
adatok továbbítása ebben az esetben akkor megengedett, ha az Európai Bizottság úgy döntött, hogy a 
harmadik országban megfelelő szintű adatvédelem áll rendelkezésre (GDPR 45.cikk). Ha a Bizottság 
nem hozott ilyen határozatot, az ECE, vagy a szolgáltató csak akkor továbbíthat személyes adatokat 
harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére, ha ott megfelelő garanciák (pl. a Bizottság vagy 
a Felügyeleti Hatóság által meghatározott eljárásban elfogadott adatvédelmi záradékok), érvényesíthető 
jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre. 
 
Az adattárolás időtartama: 
Személyes adataikat szerződés teljesítése céljából, az Önök hozzájárulása, vagy jogos érdekek 
gyakorlása alapján tároljuk.  Rendszeresen töröljük az adatokat, amennyiben visszavonják 
hozzájárulásukat, vagy az adatkezeléssel kapcsolatban a tiltakozás jogával élnek, vagy az adatkezelés 
célja megszűnt, mivel az adatok tárolására szerződéses és jogi kötelezettségeink teljesítéséhez a 
továbbiakban nincs szükség (és nem áll fenn jogszabályban rögzített egyéb adattárolási kötelezettség / 
jog). 
 
Az érintettek jogai: 
Minden érintettnek joga van a GDPR 15. cikk szerinti tájékoztatáshoz, a GDPR 16. cikk szerinti 
helyesbítéshez, a GDPR 17. cikk szerinti törléshez, a GDPR 18. cikk szerint az adatkezelés 
korlátozásához, a GDPR 21. cikk szerinti tiltakozáshoz és a GDPR 20. cikk szerinti 
adathordozhatósághoz. Ezen kívül jogosultak az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál történő 
panasztételhez (GDPR 77. cikk). 
Önök bármikor visszavonhatják személyes adataik kezeléséhez adott hozzájárulásukat. Kérjük, vegyék 
figyelembe, hogy a visszavonás csak a jövőre vonatkozik. A visszavonás előtti adatkezelést ez nem érinti. 
 
Önök jogosultak arra, hogy saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak 
személyes adatainak kezelése ellen, amely a 6. cikk (1) bek. e pont szerint (közérdekű feladat 
végrehajtásán) vagy a 6. § (1) bek. f pont szerinti (adatkezelő jogos érdekein)  alapul;  ideértve 
az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben nem kezeljük tovább 
személyes adatait, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos 
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak. 
 
Amennyiben az Önnel kapcsolatos adatok kezelésének célja direktmarketing, akkor Önöknek 
jogában áll tiltakozni ezen adatok ilyen jellegű reklámozás céljából történő kezelése ellen. Ha 
tiltakoznak a direktmarketing célú adatkezelés ellen, akkor ezeket az adatokat a továbbiakban 
ilyen célból nem kezeljük. 
 
Esetleges tiltakozást a következő címen kérünk bejelenteni: adatvedelem@ece.com 
 

 


