
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

A SZERZŐDÉSBEN MEGJELÖLT KAPCSOLATTARTÓK ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL 

2023. március 23. 

A Debrecen International Airport Kft. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. 
április 27.) 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 
(általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztat jelen 
tájékoztatóval és folyamatleírással a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről. A 
folyamatban való részvétellel a kapcsolattartó (azaz az érintett) a jelen folyamatleírás szerint válik az 
adatkezelés érintettjévé. 

Az Adatkezelő megnevezése, elérhetősége: 

Név:     Debrecen International Airport Kft.  
Székhely, levelezési cím:  4030 Debrecen, Repülőtéri út 12. 
Központi e-mail cím:   office@debrecenairport.com 
Adatvédelmi Tisztviselő elérhetősége: dpo@debrecenairport.com 
 

Az adatkezelés célja: A szerződésekben a Partner által megadott kapcsolattartó(k) adatainak kezelése. 
A Társaság a szerződésben vállalt feladatainak teljesítéséhez szükséges a Partner által megadott 
kapcsolattartó megjelölése, aki a munkavégzés során felmerülő kérdésekben, pontosításokban, 
egyeztetésekben, esetlegesen jóváhagyásokban kapcsolattartóként szolgál. 

Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke /GDPR 6. cikk (1) f.)/. 

A kezelt adatok kategóriája: kapcsolattartó neve, e-mail címe és telefonszáma. 

Adattovábbítás címzettje(i): nincs 

Adattovábbítás: Ha a szerződés közadatnak minősül, akkor a személyes adatok kitakarásával kerül 
továbbításra. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során a Társaságot 
személyes adatok átadására kötelezi, úgy a Társaság jogszabályi kötelezettségének eleget téve, köteles 
a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.  

Harmadik országba történő adattovábbítás: Nincs 

Az adatok kezelésének időtartama: A Társaság a megadott adatokat a szerződés megszűnésétől 
számítva 8 évig tárolja. 

Az adatok forrása: a szerződéses Partner. 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai jelen adatkezelési folyamat tekintetében: 

 Tájékoztatás kéréséhez való jog - tájékoztatás kérése személyes adatainak kezeléséről; 

 Hozzáféréshez való jog; 

 Adatok módosítása, helyesbítése, törlése - Törléshez való jog („elfeledtetéshez” való jog) - ha 
a személyes adatok kezelése jogellenes vagy a Társaságnak már nincs rá szüksége; 

 Személyes adatok kezelésének korlátozása; 



 Tiltakozáshoz való jog – az adatkezelés ellen; 

Jogorvoslati lehetőségek: 

A Társaság elősegíti az Érintett jogainak gyakorlását. Kérelmét írásban személyesen, postai vagy 
elektronikus úton küldheti el a jelen tájékoztatóban megadott címre az Adatvédelmi Tisztviselőnek 
címezve. Szóbeli tájékoztatás kérése esetén személyazonosságának igazolását követően a Társaság 
erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, amennyiben a tájékoztatáshoz 
szükséges adatok részére azonnal rendelkezésére állnak. Ellenkező esetben az igényt munkatársunk 
rögzíti. A kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk az Igénylőt 
kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a 
kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, erről a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül, az Igénylő által megadott elérhetőségen tájékoztatjuk. A 
Társaság törekszik arra, hogy az Igénylőnek adott tájékoztatás tömör, átlátható, érthető legyen a GDPR 
által meghatározott szabályok teljesítése mellett és a lehetőségekhez mérten. 

Amennyiben kérelmére nem kap választ vagy a kapott válaszlevélben foglaltakkal nem ért egyet, úgy 
jogorvoslattal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: NAIH) 
(ugyfelszolgalat@naih.hu, 1363 Budapest, Pf.: 9.) vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti 
bíróságnál. 

Azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a NAIH gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be, hogy ha 
előbb az Adatkezelő Adatvédelmi Tisztviselőjéhez fordult. Javasoljuk ezért, hogy először 
Társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot. 

            

 


