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Megnevezés Leírás 

Az adatkezelő személye  
és kapcsolattartási adatai 

Phoenix Contact GmbH & Co. KG 
Flachsmarktstr. 8 
D-32825 Blomberg 
Németország 
Tel.: +49 5235 3-00 
Fax: +49 5235 3-41200 
info@phoenixcontact.com  
 
Phoenix Contact Kft. 
H-2040 Budaörs, Gyár u. 2. 
Tel.: +36 23 501-169 
Fax: +36 23 418-438 
mail: phoenixhu@phoenixcontact.com 
 

Az adatvédelmi megbízott  
kapcsolattartási adatai  

Phoenix Contact GmbH & Co. KG 
Flachsmarktstr. 8 
D-32825 Blomberg 
Németország 
Fax: +49 5235 3-40555 
datenschutz@phoenixcontact.com 
 
Phoenix Contact Kft. 
H-2040 Budaörs, Gyár u. 2. 
Tel.: +36 23 501-169 
Fax: +36 23 418-438 
mail: phoenixhu@phoenixcontact.com 
 

A személyes adatok tervezett 
feldolgozásának céljai  

Az érdekelt felek/ügyfelek/kapcsolattartók adatai jogerős 
tranzakciók kezdeményezése, igazolása és végrehajtása 
céljából.   
 

A feldolgozás jogalapja A GDPR 6(1)(b) pontja, az üzleti tranzakciók kezdeményezésére 
vonatkozóan  
A GDPR 6(1)(f) pontja az ügyfél/az ügyfél kapcsolattartójának 
egyéb adataira vonatkozóan   
 

Az (adatkezelő vagy harmadik fél által 
végzett) adatfeldolgozás jogos érdekei  

Jogos érdekek: lásd a feldolgozási célokat  
 
Az érintettek jogait tiszteletben tartjuk, amennyiben a CRM 
rendszerben kizárólag az üzleti alapú kapcsolattartási adatok és 
egyéb, üzleti jellegű információk feldolgozására kerül sor. 
Személyes adatokat nem gyűjtünk, nem tárolunk, és nem 
dolgozunk fel.   
 

A feldolgozásra kerülő személyes adatok 
kategóriái  
 

Vezetéknév, keresztnév, titulus üzleti címek, további címek, 
hivatalos kapcsolattartási adatok (telefonszám, faxszám, e-mail 
cím), cím, iparág, részleg és a vállalatnál betöltött szerepkör   
 
Szabadszöveges adatok, kapcsolattartási jelentések, 
kapcsolattartási előzmények  
 
Marketingjellemzők (pl. rendezvényeken való részvétel, 
kommunikációs profil stb.). 
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Megnevezés Leírás 

Az adatok forrása (eredete)  
 

Az érintettől, érdeklődések, megrendelések, a kapcsolattartóval 
való értékesítési célú kapcsolatfelvételek (találkozások 
kereskedelmi vásárokon, az ügyfél telephelyén stb.), valamint a 
weboldalon való regisztráció alapján.  
 

Az adatok átadásának címzettje 
(kategóriák)  
 

Az alkalmazott CRM rendszert hosztoló szolgáltató. 
 
Az anyavállalat szolgáltatási területei, üzleti tranzakciók 
feldolgozása céljából. 
 
A nevünkben meghatározott céllal szerződéses szolgáltatásokat 
biztosító vállalatok.  
 
Az általunk megbízott szolgáltatók az adatokat, melyekhez 
hozzáférhetnek, indokolt esetben kizárólag a mi céljainkra 
kötelesek feldolgozni, azok saját céljukra való feldolgozása tilos. 
 

Adatok továbbítása harmadik országba 
vagy valamely nemzetközi szervezet 
számára és az adatok védelmét biztosító 
kapcsolódó védelmi intézkedések   
 

Adatait nem továbbítjuk harmadik országokba.  

Az adatok megőrzési ideje  
 

Az értékesítési csapat az adatokat rendszeresen felülvizsgálja.   
 
Ügyfelek/kapcsolattartók: archiválási értesítés azonnali 
beállítása, amint a vállalat felszámolásáról vagy a kapcsolattartó 
változásáról tudomást szereznek. 
 
A törlés nem rendszeres időközönként, a törvényben 
meghatározott megőrzési időszak lejártát követően történik 
(ahol van ilyen). 
 

Az érintettek jogai: 

• a hozzáféréshez való jog 

• a helyesbítéshez, törléshez vagy a 
feldolgozás korlátozásához való 
jog  

• a feldolgozás elleni tiltakozáshoz 
való jog  

• az adathordozhatósághoz való jog  

A vonatkozó jogi követelmények teljesítése esetén Önt a 
következő jogok illetik meg: Az általunk tárolt adatokhoz való 
hozzáférés joga; az ilyen adatok helyesbítésének, törlésének és 
feldolgozásuk korlátozásának joga, ill. a feldolgozás elleni 
tiltakozáshoz való jog, továbbá az adathordozhatósághoz való 
jog.  
 

A reklamáció joga  Amennyiben az Ön véleménye szerint az Ön személyes 
adatainak feldolgozása jogsértő, Ön jogosult az illetékes 
adatvédelmi felügyeleti hatóságnál reklamációt benyújtani. 
 
 

Törvényi vagy szerződéses 
adatszolgáltatási kötelezettség, valamint 
az adatszolgáltatás elmulasztásának 
esetleges következményei   
 

Az itt említett személyes adatok feldolgozására a szerződéses 
kapcsolat kezdeményezéséhez van szükség. 
 

Automatikus döntéshozatal / profilalkotás 
 

Az Ön összegyűjtött adatai alapján sem automatikus 
döntéshozatalra, sem profilalkotásra nem kerül sor. 
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