
Adatkezelési tájékoztató 
 

Szerződéses partnerek, illetve jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetek, kapcsolattartói és képviselői személyes adatainak 

kezeléséről. 
 
Tisztelt partnerünk! 
 
Személyes adatainak védelme számunkra különösen fontos, ezért Társaságunk, mint adatkezelő az általunk 
adott információk, ajánlatok, továbbá az adatkezelő és a Partner között bármely tevékenység végzésre 
irányuló vállalkozási, ill. megbízási, ill. szállítási, ill. adásvételi vagy egyéb szerződés (továbbiakban: 
Szerződés) megkötését követően a jelen adatkezelésről szóló tájékoztatásban (a továbbiakban: Tájékoztatás) 
részletezettek szerint, a jogszabályoknak megfelelően kezeli a velünk szerződéses kapcsolatban álló 
Partnerek személyes adatait. Tájékoztatjuk, hogy csak a szükséges mennyiségű adatot rögzítjük, és csak arra 
a célra használjuk fel, amelyre Ön az adatokat számunkra átadta. 
 
Az adatkezelő és elérhetőségei 
Bicsak Kft. 
6400 Kiskunhalas, Malom sor 8. 
Adószám: 10479135-2-03 
Cégjegyzékszám: 03-09-100278 
E-mail: bicsak2@freemail.hu 
Tel: 77/426-966 
 
A személyes adatok védelmére vonatkozó jelen Tájékoztató részletes információkat tartalmaz az Adatkezelő 
által végzett szerződéses partnerek, illetve jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek, kapcsolattartói és képviselői vonatkozásában (továbbiakban: Érintettek) a személyes 
adatkezelésére és adatvédelmére vonatkozó szabályokról. 
 
Az Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok kezelése a személyes adatok megfelelő biztonságát 
szavatoló, valamint a vonatkozó nemzeti jogszabályoknak és az uniós jognak (az Európai Parlament és a 
Tanács 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: GDPR) megfelelő módon történik. 
 
A kezelt adatokat a jogszabályokban meghatározott eseteken felül az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik 
meg szerződéskötés, szerződés teljesítése, megszűnése, igénye érvényesítése és kapcsolatfelvétel céljából. 
Az Adatkezelő a kezelt adatokat nem továbbítja harmadik fél részére, így az Európai Unió tagállamain kívül 
harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére sem. 
 
A Partner adatkezeléssel kapcsolatos jogaira – ideértve a jogorvoslati lehetőséget is – a GDPR rendelet, 
valamint az Infotv. rendelkezései az irányadóak. Az adatkezeléssel érintett természetes személy jogosult az 
adatkezelésről tájékoztatást kérni, személyes adataihoz hozzáférni (nyilvántartott adatokról másolatot 
kérjen), helyesbítést kérni, töröltetni, korlátozást kérni, adatainak hordozható formában történő kiadását és 
továbbítását kérni, tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy 
harmadik személy jogos érdeke panaszt nyújthat be a személyes adatok kezelését, illetve a GDPR rendelet 
szerinti jogaik gyakorlását érintően. Az Adatkezelő köteles, ezen jogoknak eleget tenni az adatvédelmi 
jogszabályokban és a GDPR-ban meghatározott módon és határidőben. 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás, személyes adatok kezelése során nem kerül sor automatizált 
döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is. 
 
 
Kelt. Kiskunhalas, 2018. május 25. 
 
 

 Ügyvezető igazgató 
 


