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HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ .
AZ ÉRINTETT ADATAI

Név
Anyja neve
Születési hely, időpont
Lakcím
Telefonszám
Ecmail cím
Egyéb személyes adatok.-

.

·•

A TÁRSASÁG ADATAI
.

Az adatkezelő neve, címe (postai cím is)

.

11 SPIELMAN RD FAIRFIELD, NJ. 07004 USA

Az adatkezelő képviselője (név, elérhetőség} HIDVÉGI ANDREA HUNGARIAN
TRANSATLANTIC SHIPPING LLC
Az adatkezelő honlapja
Az adatkezelés jogalapja
hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az adatkezelés célja

kormányhivatali és NAV ügyintézéshez

.

A személyes adatok címzettje(i)
Adatfeldolgozó igénybevétele (név, cím)

11 SPIELMAN RD FAIRFIELD, NJ.

Adattovábbítás ténye, címzettje

NAV Észak budapesti AVI
Kormányhivatalok , Zoll 2002 BT

A személyes adatok tárolásának időtartama 5év
További információ
Tájékoztatás az érintett jogairól
önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok ke
zelésében érintett személynek joga van

a) kérelmezni Társaságunktól az Önre vonat
kozó személyes adatokhoz való hozzáfé
rést,

HUNGARIAN TRANSATLANTIC SHIPPING LLC
b) az Ön személyes adatainak kiegészítését,
helyesbítését, törlését vagy 2árolását,
c) jogszabályban meghatáro;oft feltételek
fennállása esetén Önnek joga v�� az ·adat
hordozhatósághoz, továbbá·
d) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz
panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi
Hatóság,
Információszabadság
és
http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 3911400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-·
maii: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyi
ben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye
szerinti· felügyeleti hatóságnál· Is panaszt
tehet.
e) Jogai megsértése esetén ön bírósághoz
fordulhat. A bíróság.az ügyben soron kívül
jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik, a per az Ön választása szerint - az ön lakhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvény
szék előtt.is megindítható.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz
vagy bírósághoz fordufna panaszával - egyeztetés
és a felmerült probléma minél gyorsabb megol
dása érdekében - keresse meg Társaságunkat.
Társaságunk tájékoztatja önt, hogy az adatszÓlgál
tatás elmaradásának lehetséges következménye: a
szolgáltatásainkat nem tudjuk teljesíteni, mivel
adatközlési kötelezettségünk van az alább felsorolt
hivatalok és társaságok felé.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az érintett személyes adatainak címzettjei
a) a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos
feladatokat ellátó munkavállalói,
b) a Társaság pénzügyi, számviteli és adózási
feladatokat ellátó munkavállalói, valamint
c) a Társaság adatfeldolgozói.
A személyes adatok tárolásának időtartama a jelen
adatkezelési tájékoztató alapjául szolgáló szerződés
,megszűnését követő 5 év.
·Az érintett személyes adatai adatfeldolgozás miatt
átadásra kerülnek
a)
b)
c)

számviteli és adózási célból a társaság által
megbízott könyvelő irodának
regisztrációs adó ügyintézése céljából a.
NAV Észak-budapesti AVl-nak
Vámkezelés és vámügyintézés céljából a
NAV+ ZOLL 2002 BT irodáinak

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb
irányadó jogszabályok a természetes személyeknek
a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Par
lament 'és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(G[)PR), illetve az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (lnfotv.).

(továbbiakban Társaság) tájékoz
A HTAS .
tatja a magánszemélyt (� továbbiakban: érintett),
hogy a Társaság érintettként a személyes adatait a
Társaság „meghatalmazó/képviselt személy" jogcí
mén kezeli (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

***********
Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfe
lelnek és a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkénte
sen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá. Valamint hozzájárulok, hogy személyes ok
mányaimról másolatot készítsenek.

Budapest, 201..., .................... hó ..........
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(azJ�rintett aláírása)

