ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÓJA
MIE BESZÁLLÍTÓK ÉS KAPCSOLATTARTÓIK RÉSZÉRE
AZ ADATKEZELŐ: a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (1061 Budapest, Dalszínház utca 10 1/3, "MIE" vagy "mi"), e-mail: adatvedelem@mie.org.hu
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI:azért kezeljük az Ön személyes adatait, mivel az szükséges
(i) az Önökkel, mint beszállítónkkal való kapcsolattartáshoz;
(ii) az Önökkel fennálló szerződés teljesítéséhez és kapcsolódó jogi igények érvényesítéséhez;
(iii) az Önökkel fennálló üzleti kapcsolatunk előmozdításához, figyelemmel kíséréséhez és ellenőrzéséhez; továbbá
(iv) jogszabályi (adózási, számviteli vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási) kötelezettségek teljesítéséhez.
Kizárólag olyan adatokat használunk fel Önnel kapcsolatban és olyan célból, amelyek az Önnel, vagy Ön munkáltatójával fennálló üzleti kapcsolatunk tekintetében szokásosnak tekinthetők, így a
rendszeres kapcsolattartás az Önök által nyújtott termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatosan.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:Ha Ön magánszemély beszállítónk, az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja a szerződés, mikor az adatkezelés velünk megkötendő szerződés
becsatornázásához vagy annak teljesítéséhez szükséges. Az adatkezelés a MIE azon jogos érdekén is alapul, hogy az elősegítse az Önök és a közöttünk való folyamatos kapcsolattartást az Önök
(az Ön munkáltatója) és a MIE között fennálló üzleti kapcsolat előmozdítása és figyelemmel kísérése érdekében vagy adatot kezelhetünk esetleges jogi igények előterjesztése, érvényesítése,
illetve védelme céljából. Adózási, számviteli okokból vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján jogszabály értelmében kötelező lehet az Ön adatainak kezelése. Amennyiben az adatokat
nem szolgáltatja, úgy lehetséges, hogy nem fogunk tudni üzleti kapcsolatot létesíteni.
CÍMZETTEK KÖRE:Az Ön adataihoz a MIE szervezetén belül a „szükséges ismeret elve” alapján a MIE Titkársága és az Ügyvezető Elnök férhet hozzá. Az adatai kezelésével kapcsolatosan
megfelelő garanciákat léptettünk életbe, és megőrizzük az adatai biztonságát.
ADATOK MEGŐRZÉSE: Az Ön személyes adatait a velünk fennálló beszállítói viszony időtartama alatt és azt követően, a polgári jogi elévülési idővel összhangban (így öt évig) őrizzük meg. A
szerződésekben, kommunikációban és az üzleti levelekben, mint számviteli dokumentumokban tárolt személyes adatokra jogszabály értelmében legalább nyolc évig terjedő megőrzési idő
vonatkozik.
AZ ÖN JOGAI ÉS A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG: Önt többek között megilleti a személyes adataihoz való hozzáférés, személyes adatai helyesbítésének, törlésének joga továbbá adott esetben
ÖN TILTAKOZHAT AZ ADATKEZELÉSSEL SZEMBEN és megalapozott tiltakozás esetén nem kezelhetjük tovább az Ön adatait. E jogoka Teljes Adatvédelmi Tájékoztatóban kerültek
részletezésre
.
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TELJES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
MIE BESZÁLLÍTÓK ÉS KAPCSOLATTARTÓIK RÉSZÉRE
Ez a teljes adatkezelési tájékoztató ("Tájékoztató") a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (1061 Budapest, Dalszínház utca 10 1/3, "MIE" vagy "mi")
magánszemély beszállítóira, továbbá a beszállítóink magánszemély kapcsolattartóira, vezető tisztségviselőire, tulajdonosaira terjed ki (együttesen, "kapcsolattartók” vagy
"Önök" a továbbiakban). A kapcsolattartókra vonatkozó adatokat „személyes adatok”-nak hívjuk. A MIE az Ön személyes adatai felelős adatkezelőjeként jár el.
Miért kezeljük az Ön személyes adatait?
Azért kezeljük az Ön személyes adatait, mivel az szükséges
(i) az Önökkel, mint beszállítónkkal való kapcsolattartáshoz;
(ii) az Önökkel fennálló szerződés teljesítéséhez és kapcsolódó jogi igények érvényesítéséhez, továbbá
(iii) az Önökkel fennálló üzleti kapcsolatunk előmozdításához, figyelemmel kíséréséhez és ellenőrzéséhez;
(iv) jogszabályi (adózási, számviteli vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási) kötelezettségek teljesítéséhez.
Jellemzően az Ön nevére, pozíciójára és kapcsolattartási adataira, így email címekre, telefonszámra vonatkozó adatokat kezelünk Önről és nem fogunk olyan adatokat
rögzíteni, vagy más módon megtartani Önről, amelyek „különleges adatnak” tekinthetők. Kizárólag olyan adatokat használunk fel Önnel kapcsolatban és olyan célból, amelyek
az Önnel, Ön munkáltatójával fennálló üzleti kapcsolatunk tekintetében szokásosnak tekinthetők, így a rendszeres kapcsolattartás termékekkel vagy szolgáltatásokkal
kapcsolatosan.
Milyen személyes adatot gyűjt a MIE?
Személyes adatok a beszállítóktól, közvetlenül a beszállítói kapcsolattartóktól, vagy más nyilvános forrásokból (így cégnyilvántartásból) származhatnak. Az ilyen személyes
adatok az alábbi tágabb kategóriákba sorolhatók:
•

Személyazonosító adatok, így a név;

•

Kapcsolattartási adatok, így cím, e-mail cím és telefonszám;

•

Tevékenységre vonatkozó adatok, így titulus és munkakör;

•

Szerződési adatok, így a szerződés tárgya és a gazdasági esemény leírása;

•

Banki adatok, így bankszámlaszám, adószám, fizetési adatok;

•
Kommunikációs adatok, így az e-mail-ek tartalma, üzleti levelek, szerződések tartalma és egyéb üzleti dokumentumok.
Milyen jogalapon kezeljük a személyes adatokat?
Különböző jogalapokra támaszkodunk az Ön személyes adatai kezelése érdekében:
•

Szerződés: Ha Ön magánszemély beszállítónk, az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja rendszerint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja (így az Ön
kérésére szerződés becsatornázásához vagy annak teljesítéséhez szükséges adatkezelés). A személyes adatok megadása önkéntes, de adatok megadása
hiányában lehetséges, hogy az nem leszünk képesek Önökkel szerződés létrehozására vagy a vonatkozó szerződés teljesítésére.

•

Jogos érdek: az adatkezelés a MIE azon jogos érdekén is alapul, hogy az elősegítse az Önök és a MIE közötti folyamatos kapcsolattartást az Önök (az Ön
munkáltatója) és a MIE között fennálló üzleti kapcsolat előmozdítása és figyelemmel kísérése érdekében vagy az Önökkel megkötött szerződés alapján fennálló
esetleges jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából vagy azért, hogy az Önök áruit vagy szolgáltatásait tovább közvetíthessük (a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján). A részletek vonatkozásában lásd "A MIE jogos érdekei a személyes adatok kezelésével kapcsolatban" pontot.

Jogi kötelezettség: adózási, számviteli okokból vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező az Ön adatainak kezelése (a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés (c) és (e) pontja alapján)
A személyes adatok megadásával Ön szavatol azért, hogy (i) az Ön által megadott kapcsolattartó személy személyes adatai rendelkezésre bocsátásához engedéllyel
rendelkezik (ii) a kapcsolattartó személyt tájékoztatta a jelen tájékoztató tartalmáról; (iii) és Ön naprakészen tartja és frissíti a megadott kapcsolattartói adatokat.
•
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A MIE jogos érdekei a személyes adatok kezelésével kapcsolatban
Jogos érdekek

Jogos érdek teszt

Beszállítói szerződés teljesítése

A MIÉ-nek, mint szerződő félnek jogos érdeke fűződik a beszállítói szerződésből eredő kötelezettségei
teljesítéséhez, illetve jogosultságai érvényesítéséhez és ezekkel kapcsolatosan a fennálló szerződéses kapcsolat
figyelemmel kíséréséhez, illetve a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos esetleges jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Ennek keretében a szerződéssel kapcsolatban szükséges a beszállító
kapcsolatot tartó munkavállalói, megbízottjai, vezető tisztségviselői és tulajdonosai személyes adatai kezelése.

Beszállítói auditok

A MIÉ-nek jogos érdeke fűződik a beszállítók ellenőrzéséhez és auditálásához annak ellenőrzése érdekében, hogy
a beszállítók betartsák a velük megkötött szerződés, melynek érdekében ellenőrizhetjük az Önök által szolgáltatott
adatok minőségét (így az Önök cégnyilvántartási adatainak ellenőrzésével), illetve kapcsolatot tarthatunk fenn
Önökkel.

Ha részletesebb információt kér a MIE jogos érdekeiről és az érdekmérlegelés eredményéről, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az adatvedelem@mie.org.hu e-mail cím útján.
Kik férnek hozzá a személyes adatokhoz?
Az Ön adataihoz a MIE szervezetén belül a „szükséges ismeret elve” alapján a MIE Titkársága és az Ügyvezető Elnök férhet hozzá. Az adatai kezelésével kapcsolatosan
megfelelő garanciákat léptettünk életbe, és megőrizzük az adatai biztonságát.
A MIE szervezetén kívül a beszállítók és kapcsolattartóik személyes adatait harmadik személyek számára a következő okok esetén továbbíthatjuk:
•

Egyes harmadik személyek részére: A meglévő vagy potenciális üzleti partnerek, bankok részére továbbíthatjuk az Önre vonatkozó személyes adatokat; emellett
független külső tanácsadók (pl. könyvvizsgálók, ügyvédek) részére is továbbíthatjuk az Önre vonatkozó információkat, így a beszállítói szerződés, különösen a kifizetések
adminisztrálásához és kifizetéshez, az Önnel és harmadik személlyel való kommunikációhoz, és a hivatalos megkeresésekre és a jogi követelésekre történő válaszadás,
illetve az ezeknek történő megfelelés céljából.

Szolgáltatók: A MIE belső eljárása támogatása érdekében harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat használ. Az adott rendszer, illetve szolgáltatás céljából és az MVI, és
a szolgáltató között létrejött megfelelő adatfeldolgozói szerződés alapján, az ilyen szolgáltatók számára hozzáférhetők lehetnek a személyes adatok. Ilyen külső
szolgáltatónk a Fontoló Bt. (1149 Budapest, Turán tér 6. a. ép. III. em. 6.), amely a honlapunk fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos tevékenységet és e-mail
hoszting szolgáltatást végez; a KBOSS.hu Kft (Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.), amely online számlázással kapcsolatos szolgáltatást nyújt, továbbá a Google
Ireland Limited (székhely: Google Building Gordon House, 4 BarrowSt, Dublin, D04 E5W5, Írország), amely társaság hoszting szolgáltatásait vesszük igénybe.
Adattovábbítás külföldre
•

Ha az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül található harmadik országokba továbbítjuk, biztosítani fogjuk, hogy a személyes adatok az EU
adatvédelmi szabályaival (pl.: mint az EU általános adatvédelmi rendelete, a GDPR) azonos szintű védelmet élvezzenek. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az
adatvedelem@mie.org.hu e-mail címen, ha a vonatkozó adattovábbítási garanciák másolatát szeretné megkapni.
Meddig őrizzük meg a személyes adatokat?
A személyes adatokat a MIE, illetve a MIE nevében IT hoszting szolgáltató tárolja, de csupán addig, ameddig arra kötelezettségeink teljesítése érdekében szükség van, és
szigorúan csupán annyi ideig, ami szükséges azon cél eléréséhez, amely érdekében az adatokat rögzítettük. A személyes adatok nyilvántartásainkból törlésre, vagy megfelelő
anonimizálásra kerülnek, ha azokra már nincs szükség. Ha Önnel szerződéses kapcsolat áll fenn, a személyes adatokat a polgári jogi elévülés időtartamára (azaz 5 évig)
megőrizzük. A szerződésekben, kommunikációban és az üzleti levelekben tárolt személyes adatokra jogszabályban meghatározott megőrzési követelmények vonatkoznak,
amelyek a számviteli dokumentumokra irányadó legalább nyolc évig terjedő őrzési időt írnak elő. A személyes adatokhoz való hozzáférés ekkor azonban korlátozott lesz.
Milyen jogok illetik meg a magánszemélyeket?
A személyes adatok gyűjtésével, illetve felhasználásával kapcsolatosan a magánszemélyek az alábbi jogokkal rendelkeznek:
(i) Hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy igazolást/visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha amennyiben
folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáféréshez való jog többek között kiterjed az adatkezelés céljaira, a kezelt
személyes adatok kategóriáira, és azon címzettekre vagy a címzettek kategóriáira, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ön
jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. Amennyiben további másolatokat kér, adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat
számíthatunk fel.
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(ii) A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljától függően, Ön jogosult
lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, beleértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.
(iii) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó személyes adatok törlését. Ennek megtörténte esetében lehetséges,
hogy nem tudunk árut vagy szolgáltatást igénybe venni Öntől.
(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Meghatározott esetekben az érintett személy kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor
az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.
(v) Az adathordozhatósághoz való jog: A magánszemélyek meghatározott feltételek esetén jogosultak arra, hogy személyes adataikat, melyekhez hozzáféréssel
rendelkezünk, egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapják, és ezt követően jogosultak arra, hogy az ilyen adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ebben meggátolnánk őket.
(vi) A tiltakozáshoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatai általunk történő kezelése ellen, mely esetben
megkövetelhető tőlünk, hogy tovább már ne kezeljük az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt tiltakozáshoz való jog megilleti, és Ön gyakorolja ezen
jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább ilyen célokból. Ezen jog gyakorlása költségekkel nem jár.
Ez a jog nem illeti meg Önt, különösen amennyiben a személyes adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtételéhez, vagy már megkötött
szerződés teljesítéséhez szükséges.
(vii) Panaszhoz való jog: Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Ön fenti jogosultságai az irányadó jogszabályok alapján korlátozások alá eshetnek. Ön jogosult panaszt benyújtani
az illetékes felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye vagy a GDPR rendelkezéseinek feltételezett megsértésének helye szerinti
tagállamban. Ha Ön Magyarországon van, az illetékes hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
Kapcsolatfelvétel velünk
Amennyiben kérdése, kérése van, kérjük lépjen velünk kapcsolatba az adatvedelem@mie.org.hu email címen keresztül, vagy a 06-1-3531-661 telefonszámon.
MIE - Utolsó frissítés: 2020.02.26.; v.1.00
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