Az UNIX Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft. adatkezelési szabályzata és adatvédelmi
nyilatkozata
Az adatkezelő neve: UNIX Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft. (a továbbiakban: „UNIX Autó
Kft.”)
Az adatkezelő címe: 1139 Budapest, Frangepán utca 55-57.
Elérhetőség: Cím: 1139 Budapest, Frangepán utca 55-57. Tel: 06-1-270-8700; Fax: 06-1-2708799; E-mail: info@unixauto.hu
Az adatkezelés megnevezése: Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és
határozott hozzájárulása alapján történik.
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 5. § (1) bekezdése alapján az érintett személyes hozzájárulása. (5§
(1) személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény
vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat
rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli)
A kezelt adatok köre: a jármű forgalmi rendszáma, a számlázási név, irányítószám, utca és
házszám, mobiltelefonszám, e-mail cím, a rendszám országjele, ország, megye, város,
alvázszám, motorszám, évjárat (év, hónap), a forgalmi érvényességi ideje, a zöldkártya
érvényességi ideje, az autó utolsó km óra állása, az autó évi átlagos futása (km), ABS, ASR,
ESP, katalizátor, klíma, szervó.
Az adatkezelés célja: Ha kitölti regisztrációs oldalunkat, adatainak megadásával
lehetőségünk nyílik arra, hogy Törzsvásárlói Autókártyáját elkészíthessük. Az Autókártya
birtokában 10 % kedvezménnyel vásárolhat üzleteinkben; figyelmeztetjük SMS-ben vagy
elektronikus levélben, ha lejárt a gépjármű műszaki vizsgájának érvényessége.
Regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy e-mailben elküldjük Önnek akciós ajánlatainkat. A
2011 évi CXII törvény 4§ (1-2); az adatkezelés célhoz kötöttsége; Személyes adatot kezelni
csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az
adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. 4§ (2) Csak olyan személyes
adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél
elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 5§ (3)
Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az
adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az
adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.
Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy
kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő
jogszabályt is.
Az adatkezelés időtartama: A felhasználó által megadott adatok esetében, a felhasználó
önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 8 munkanapon belül
töröljük az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ
személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, az UNIX Autó Kft. a regisztráció
törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal
törölheti. A személyes adatok törlése: A törlési igényt e-mailben az info@unixauto.hu címre

kell eljuttatni. Az UNIX Autó Kft. a törlési igény beérkezésétől számított 8 munkanapon belül
törli az adatokat. Törlés esetén a profilban szereplő adatok nem állíthatóak helyre.
Személyre szabott reklámok/tartalmak: A felhasználók érdeklődési körének megfelelően a
szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött
oldalakon, vagy személyre szabott reklámokat küldhet a felhasználónak e-mailben, amelyek
egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A hirdetési csíkok és a
személyre szabott tartalmak kiosztása gép által történik, a kiosztás során személyes adatok
nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges.
Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: Az UNIX Autó Kft. fenntartja a jogot,
hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan
módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja
a módosított adatkezelési szabályzatot.
A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: Személyes adatai
kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az
érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az
adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@unixauto.hu címre kell eljuttatni,
amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését,
az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.
Az adatok továbbítása: Az UNIX Autó Kft. Az általa kezelt adatokat kizárólag munkatársai
(belföldi és külföldi) illetve szervizhálózatának tagjai érhetik el. (A 2011 évi CXII törvény
értelmében az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor
kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az
adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Adattovábbítás külföldre: 8. § (1) Személyes adatot e törvény hatálya alá tartozó adatkezelő
vagy adatfeldolgozó harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor
továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor
adhat át, ha a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy b) az adatkezelésnek az 5. §ban, illetve a 6. §-ban előírt feltételei teljesülnek, és - a 6. § (2) bekezdésében foglalt esetet
kivéve - a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során
biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. A felhasználó jogérvényesítési
lehetőségeit a 2011 évi CXII törvény illetve a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja,
valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. További kérdéssel, illetve
észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a info@unixauto.hu e-mail címen. (2011
évi CXII. törvény az információs jogról és az önrendelkezés szabadságáról; SZEMÉLYES
ADATOK VÉDELME; Az érintettek jogai és érvényesítésük: 14. § (1) Az érintett a)
tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről valamint b) kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését illetve zárolását. 15. § (2)
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés
céljáról,

Jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg
az adatokat. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás és ennek alapján a tájékoztatási
kötelezettség időtartamát az adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás
időtartama személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz
évnél rövidebb nem lehet. (4) Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában
megadni a tájékoztatást. (5) A (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a
tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az
adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell
téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez
vezetett. 16. § (1) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt
a 19. §-ban meghatározott esetekben a törvény lehetővé teszi. (2) Az adatkezelő köteles az
érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. (3) Az elutasított kérelmekről az
adatkezelő az adatkezelő Hatóságot évente értesíti. 17. § (1) A valóságnak meg nem felelő
adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles. (2) A személyes adatot törölni kell, ha a) kezelése
jogellenes; b) az érintett - a 14. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint - kéri; c) az
adatkezelés célja megszűnt. (3) A törlési kötelezettség - jogellenes adatkezelés kivételével nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag
védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni. 18. § A
helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 19. § Az érintett
jogait (14-18. §) törvény az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a
nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi
önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme
érdekében korlátozhatja.
Bírósági jogérvényesítés: 22. § (1) Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő
ellen a bírósághoz fordulhat. (2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak
megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. (3) A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe
tartozik, amelynek területén az adatkezelő székhelye van. A perben fél lehet az is, akinek
egyébként nincs perbeli jogképessége. (5) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt
a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált
adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának
figyelembevételére, illetve a 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására
kötelezi. (7) A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak
közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb
számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.
Kártérítés: 23. § (1) Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a
technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles
megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az

adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. (2) Nem kell megtéríteni a kárt
annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából
származott.)
Adatvédelmi nyilatkozat.
Kijelentem, hogy az UNIX Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft. (a továbbiakban UNIX Autó Kft.)
Adatvédelmi szabályzatát megismertem, az UNIX Autó Kft. adatgyűjtési céljaival, miszerint az
UNIX Autó Kft. adataimat Törzsvásárlói Autókártyám létrehozásának érdekében gyűjti össze,
és a Törzsvásárlói Autókártyákkal történő, kedvezményekre jogosító vásárlásaim érdekében
tárolja, tisztában vagyok. Hozzájárulok, hogy az általam önkéntesen megadott személyes
adataimat az UNIX Autó Kft. az általa megadott célra felhasználhassa, és az UNIX
Szervizhálózat tagjai számára elérhetővé tegye az Adatvédelmi törvény hatályos
szabályozásának megfelelően.
Tisztában vagyok vele, hogy miután regisztrált partnerré válok az UNIX Autó Kft.-nél,
jogomban áll kérni bármely vagy akár az összes általam megadott információ és adat
törlését, módosítását. Elfogadom, hogy személyes adataimhoz a cég illetékes belföldi és
külföldi munkatársai és az UNIX Autó Kft. hálózatához csatlakozó belföldi és külföldi
autószervizek hozzáférhessenek, azonban más magán-, jogi személy valamint jogi
személyiség nélküli társaság részére az adatok nem továbbíthatók. Az UNIX Autó Kft. és
szervizhálózata az általam átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosult a
szabályzatban megadotton kívül más célra felhasználni, illetve azokat továbbadni.
Hozzájárulok ahhoz, hogy külön rendelkezés hiányában az UNIX Autó Kft. és
szervizhálózatának tagjai a regisztrációnál megadott e-mail címen a későbbiekben
tájékoztassanak akcióikról és újdonságaikról.

