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1.
Bevezetés
Jelen Adatvédelmi Szabályzat ("Szabályzat") a Magyarországon törvényesen bejegyzett, 2903
Komárom, Puskás Tivadar út 8. székhelyű, 11-09-010855 cégjegyzékszámú, 13441029-2-11 adószámú
BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. (a továbbiakban egyenként és együttesen: "BYD Hungary")
által kezelt személyes adatok feldolgozásáról nyújt tájékoztatást.
A BYD Hungary az alábbi elérhetőségeken érhető el:
BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft.
Komárom, Puskás Tivadar utca 8
2903 Magyarország
Telefonszám: 0036 34 540-840
E-mail cím: privacy.hu@byd.com
A BYD Hungary a BYD Company Ltd. nemzetközi vállalatcsoportjának része, amelynek központja
Sencsenben, Kínában található.
Jelen Szabályzat vonatkozik minden, a BYD Hungary által feldolgozott és/vagy a BYD Hungary
nevében feldolgozott személyes adatokra, amelyek természetes személyeket azonosítanak vagy
azonosíthatnak ("Személyes adatok"). Ezen érintett személyeket a továbbiakban együttesen érintett
személyeknek ("Érintett Személyek") nevezzük.
A BYD Hungary fenntartja magának a jogot, hogy rendszeresen felülvizsgálja és/vagy módosítsa a
Szabályzatot a (helyi és/vagy magyarországi) jogszabályok betartása és a BYD Hungary által ésszerűen
szükségesnek ítélt bármely egyéb cél érdekében.
A jelen Szabályzatra vonatkozó kérésekkel és kérdésekkel kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a
következő elérhetőségen: privacy.hu@byd.com
2.
Személyes Adatok kezelése
Jelen Szabályzat meghatározza a szükséges elemeket ahhoz, hogy a BYD Hungary megfeleljen a
vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak, elveknek és gyakorlatoknak, beleértve, de nem kizárólagosan
az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) ("Alkalmazandó Törvények").
Jelen Szabályzat egy külső adatvédelmi szabályzat és olyan Érintett Személyekre irányul, akiknek
Személyes Adatait a BYD Hungary dolgozza fel termékeinek és szolgáltatásainak előállítása és
szállítása céljából. Jelen Szabályzat Személyes Adatok feldolgozására vonatkozik, ahol a BYD Hungary
az Alkalmazandó Jogszabályok értelmében adatkezelőként jár el. Ennek értelmében a BYD Hungary
jelen Szabályzat keretein belül határozza meg az Érintett Személyek Személyes Adatai feldolgozásának
célját és eszközeit.
Az Érintett Személyek üzleti célból felkérhetők Személyes Adataik átadására. Ebben az esetben a BYD
Hungary és partnerei kötelesek az ilyen információkat bizalmasan kezelni.
3.
Személyes Adat
Az itt említett és a BYD Hungary által meghatározott Személyes Adatok az egyes Érintett Személyekhez
kapcsolódó olyan információt tartalmaznak - nevüket, e-mail címüket, telefonszámukat stb. - amelyeket
az Érintett Személyek továbbítanak a BYD Hungary részére.
A BYD Hungary által feldolgozott személyes adatok kategóriái a következők:
-

név;
vezetéknév;
e-mail cím;
telefonszám (üzleti és magán);
személyi igazolvány;
foglalkozás;
jelenléti adatok;
cím;
természetes személyekről készített digitális képek;
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-

aláírás;
átutalt összegek;
SAP kód;
beszállítók bankszámlaszáma.

4.
Az adatfeldolgozás célja és jogalapja
A Személyes Adatok BYD Hungary által történő feldolgozásának céljai:
-

számlák pénzügyi teljesítése és adósságkezelés;
partner menedzsment;
kapcsolattartás (potenciális) üzleti partnerekkel/vevőkkel;
megrendelési megbízások kezelése;
biztonsági és védelmi célok: az egyének fizikai biztonsága, vagyonvédelem és védelem
behatolás ellen;
szerződéskezelés.

Jogalapok
A BYD Hungary köteles a Személyes Adatokat ezen céloknak és az alkalmazandó jogszabályoknak
megfelelően feldolgozni. A BYD Hungary által végzett adatfeldolgozás olyan tevékenységek
működtetéséhez szükséges, amelyekhez az Érintett Személy kifejezett hozzájárulását adta, vagy amely
a BYD Hungary és az Érintett Személy közötti szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, vagy valamely
jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a BYD Hungary jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Az Érintett Személy jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulást. Továbbá, a feldolgozott személyes
adatok elengedhetetlenek a szerződés teljesítéshez, amennyiben a feldolgozás a BYD és az adatalany
közötti szerződéskötéshez szükséges. A Személyes Adatok megadása nélkül a szerződést nem lehet
megkötni. A Személyes Adatok BYD Hungary által történő feldolgozásának jogos érdekei a következők:
partner menedzsment, marketing és PR-tevékenységek, céljából kapcsolatfelvételi űrlap ajánlatok és
megrendelések elkészítéséhez, valamint az ügyfelek, látogatók és vagyon biztonságának védelme.
Megőrzési időtartam
A BYD Hungary nem használ és tárol Személyes Adatokat a fent említett célok teljesítéséhez
szükségesnél hosszabb ideig, valamint az összegyűjtött Személyes Adatokat megsemmisíti, miután
vagy a jelen Szabályzatban leírt célok eléréséhez szükséges időtartam letelt, vagy a szerződéses
kötelezettségeknek való megfelelés érdekében, vagy az alkalmazandó jogszabályokban megengedettek
vagy előírtaknak való megfelelés érdekében. A Személyes Adatok megőrzési ideje a [számlák pénzügi
teljesítése és adósságkezelés céljából 5 év, fizikai biztonság megőrzése céljából pedig 3 nap].
5.

Célhoz kötöttség

A Személyes Adatokat csak az ismertetett célok eléréséhez szükséges mértékben lehet feldolgozni. A
Személyes Adatokat alapvetően nem lehet más célra feldolgozni, mint amelyre a Személyes Adatokat
gyűjtötték. Ha a Személyes Adatok más célra történő feldolgozására van szükség, a BYD Hungary
köteles megvizsgálni, hogy a tervezett adatfeldolgozás célja az eredeti célokkal összeegyeztethető-e. A
BYD Hungary az Érintett Személyt a további feldolgozás előtt köteles tájékoztatnia az adott másik céllal
kapcsolatban.
6.
Személyes Adatok biztonsága
A BYD Hungary gondosan és bizalmasan kezeli a Személyes Adatokat, és minden alkalmas fizikai,
vezetői és technikai biztosítékot felhasznál a Személyes Adatok érintetlenségének és biztonságának
megőrzése érdekében.
7.
Személyes Adatok továbbítása
A Személyes Adatok hozzáférhetők vagy továbbításra kerülnek a BYD Hungary és egyéb harmadik
felek által, ilyenek például a könyvelő társaságok, a könyvvizsgálók, a bérszámfejtési társaság (SAP), az
adattároló szerverek és a biztonsági szolgáltatást nyújtó társaságok.
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A BYD Hungary minden esetben kifejezetten meghatározza, hogy az ilyen jellegű információ milyen
célból szükséges, így az Érintett Személyek saját belátásuk szerint adhatják át adataikat. A BYD
Hungary az Érintett Személyek előzetes hozzájárulása nélkül nem közöl információt az Érintett
Személyek által szolgáltatott személyes adatokról a BYD Hungary-n kívüli bármely más fél számára.
A BYD Hungary abban az esetben közöl információt Személyes Adatokról, ha az ilyen közzététel az
Alkalmazandó Jogszabályok értelmében kötelező, vagy úgy ítélhető, hogy az szükséges más felek, a
BYD Hungary és/vagy a BYD Hungary társszervezetei jogainak, tulajdonának és biztonságának
védelme érdekében.
Ilyen körülmények merülhetnek fel, ha stratégiai vagy egyéb üzleti okokból a BYD Hungary úgy dönt,
hogy elad, megvásárol, egyesít, vagy egyéb módon átszervezi vállalkozását. Az ilyen ügylet magában
foglalhatja a Személyes Adatoknak a leendő vagy tényleges vevők részére történő közzétételét, illetve
az eladóktól történő átvételét. A BYD Hungary gyakorlata, hogy az ilyen típusú tranzakciók esetében az
információnak megfelelő védelmet keres.
A BYD Hungary továbbíthat Személyes Adatokat az Európai Unión/Európai Gazdasági Térségen
("EU/EGT") kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezetek részére, például a Kínában található
Sencsenbe, amely kizárólag az Alkalmazandó Jogszabályoknak megfelelően történhet, és ahol olyan
megfelelő biztosítékok vannak érvényben, amelyek biztosítják az Érintett Személyek Alkalmazandó
Jogszabályokban előírtak szerinti védelmének szintjét (pl. az adattovábbítás megfelelőségi határozat
vagy szabványos EU Mintazáradékok alapján).
Bizonyos körülmények között lehetséges, hogy a Személyes Adatok nyilvánosságra kerülnek bírósági
vagy egyéb kormányzati felszólítások, utasítások vagy rendelkezés alapján.
8.
Személyes Adatokkal kapcsolatos jogok
Az Érintett Személyeknek joga van a Személyes Adatokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz, az azokhoz
való hozzáféréshez, a helyesbítéshez, kiegészítéshez és törléshez, valamint joga van a Személyes
Adatok feldolgozásával szembeni tiltakozáshoz vagy annak korlátozáshoz (vagy a korábbi hozzájárulás
visszavonásához), csakúgy, mint az adathordozáshoz. A BYD Hungary eljárását, amely lehetővé teszi
az Érintett Személyek számára e jogok gyakorlását, az alábbiakban ismertetjük.
Az Érintett Személyek hozzáférési kérelmet nyújthatnak be, melyre a BYD Hungary köteles a lehető
leghamarabb, de minden esetben egy (1) hónapon belül válaszolni:
a) hogy a BYD Hungary rendelkezik-e az adott Érintett Személyhez kapcsolódó Személyes Adatokkal;
és,
b) amennyiben igen, tájékoztatást nyújt a feldolgozás céljairól, a kategóriákról, a címzettekről (adott
esetben), a Személyes Adatok tárolásának tervezett időszakáról, vagy az ennek meghatározásában
felhasznált kritériumokról, a helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz vagy a feldolgozással szembeni
tiltakozáshoz való jogról, egy felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásának jogáról, az
automatizált döntéshozatal létezéséről, az adatok harmadik országba továbbítása esetén a megfelelő
biztosítékokról és a Személyes Adatok forrás(ai)ról.
Miután az Érintett Személy hozzáfért a Személyes Adataihoz, a BYD Hungary-tól kérheti azok javítását,
korlátozását, módosítását, kiegészítését, törlését és/vagy hordozását. A BYD Hungary a kérelem
beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az Érintett Személyt arról, hogy a kérelem
(időben) teljesítésre kerül-e, és amennyiben nem, tájékoztatja a késedelem vagy elutasítás okairól is.
Az információ szolgáltatásána térítésmentesnek kell lennie. Az Érintett Személyek ésszerű kereteken
belül gyakorolhatják ezen jogokat. Az Érintett Személyek úgy gyakorolhatják ezen jogaikat, hogy
kapcsolatba lépnek a BYD Hungary-val (lásd a fenti címet), vagy e-mailt küldhetnek az alábbi címre:
privacy.hu@byd.com .
A BYD Hungary megfelel az Érintett Személy jogos kérésének a helyesbítésre, korlátozásra vagy
törlésre vonatkozóan, amennyiben a Személyes adatok ténylegesen hibásak, hiányosak vagy nem
helytállóak az adatfeldolgozás céljának szempontjából, vagy egyéb olyan módon dolgozzák fel, amely
sérti az Alkalmazandó Jogszabályokat.
A Személyes Adatok törlésére irányuló kérelem tekintetében figyelembe kell venni, hogy a BYD Hungary
nem köteles teljesíteni a kérelmet, amennyiben az nem egyeztethető össze a BYD Hungary jogi
kötelezettségeivel.
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Amennyiben a kérelem engedélyezésre kerül, a BYD Hungary a lehető leghamarabb köteles
végrehajtani a személyes adatok helyesbítését, módosítását, törlését és/vagy átadását a hordozáshoz.
A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatos aggodalmak esetén az Érintett Személyeknek szintén
jogukban áll panaszt benyújtani egy helyi felügyeleti hatósághoz (Magyarországon: a Nemzeti
Adatvédelmi Hatósághoz, NAIH).
9.
Kérdések és tudakozódás
A BYD Hungary ezen Szabályzatához kapcsolódó kérdések és tudakozódás esetén kérjük, vegyék fel a
kapcsolatot az alábbi elérhetőségen: privacy.hu@byd.com .
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1. sz. Melléklet - Táblázat a személyes adatok feldolgozásának céljaihoz, jogalapjaihoz és
megőrzési időszakához
Cél
Kamerafelügyelet biztonsági
célokra: az egyének fizikai
biztonsága, tulajdon védelme és
védelem behatolás ellen.
Szerződés adatai, napi
komunikáció, megrendelés
kiállítása, árajánlat kérés, üzleti
kommunikáció
Pénzügyi adatbázis, könyvelés
Beszállítói adatbázis, számlák
kiegyenlítése és jóváírások
fogadása

Jogalap
Jogos érdek

Megőrzési időszak
3 napig

Szükséges a
szerződés/megrendelés
teljesítéséhez

legalább a szerződés hatályáig,
a garanciális időszak és/vagy a
követelés időszakának végéig

Szükséges a jogi kötelezettség
teljesítéséhez
Szükséges a jogi kötelezettség
teljesítéséhez

10 évig
a beszállítói megállapodás
megszűnése után 8 évig
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