
Tisztelt ügyfél, tisztelt érdeklődő! 
 
A KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG (a következőkben „mi”, „cégünk”) szeretné felhívni a figyelmét arra,  
hogy az Önökkel fennálló üzleti kapcsolat keretében adatokat kezelünk. Az adatok a kommunikációt és az üzleti 
kapcsolatból fennálló kötelezettségek teljesítését szolgálják. 
 
 
 

1. Az adatkezelő kiléte és elérhetősége 
 

A személyes adatok gyűjtéséért és kezeléséért, és ebből következően az adatvédelmi jogi előírások  
betartásáért felelős: 
 
KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG 
Göllstr. 8 
84529 Tittmoning 
 
Törvényes képviselő: Andreas Herder okl. kereskedő Telefon: +49 8683 701-0 
E-mail: info@strail.de  
Internet: www.strail.de 
 
 

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei 
 

Hivatalosan kinevezett adatvédelmi tisztviselőnket szükség esetén a következő elérhetőségeken érheti el: 
Thomas Eberl úr, Complimant AG 
Edt 4, 84558 Kirchweidach 
 
E-mail: thomas.eberl@complimant.de 
 
 

3. Az adatgyűjtés célja 
 

Személyes adataira a következő célból van szükségünk: 
 

¬ Az üzleti kapcsolat végrehajtása 
¬ Az üzleti kapcsolat keretében történő kapcsolatfelvétel 

¬ Munkákra vagy szolgáltatásokra vonatkozó egyedi ajánlatok elkészítése 
¬ Szerződés szerinti teljesítések és minden ahhoz kapcsolódó tevékenység 
¬ Elvégzett teljesítmények elszámolása 

¬ Postai direktreklám (karácsonyi üdvözlőlapok, naptárok, információs anyagok, új termékek bemutatása, 
meghívások kiállításokra és Workshopokra)  

 
 

4. Jogalap 
 

Személyes adatait a következő jogalapok alapján kezeljük: 
 

¬ Szerződés teljesítése vagy szerződés megkötését megelőző lépések végrehajtása 
¬ (ÁAR 6. cikk (1) bek. 1. mondat b) pont). 
¬ Direktreklámhoz fűződő közvetlen érdek (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO 
¬ A szerződéses megállapodás szerinti szolgáltatás teljesítése után az üzleti kapcsolat további fenntartásához  

fűződő jogos érdekünk (ÁAR 6. cikk (1) bek. 1. mondat f) pont). 
¬ Amennyiben az adatait további célokra kezeljük, arról tájékoztatjuk, és amennyiben szükséges,  

úgy hozzájárulását kérjük az ÁAR 6. cikk (1) bek. 1. mondat a) pont szerint. 
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5. Az Ön személyes adatainak cégen belüli és kívüli továbbítása 
 

Az Ön személyes adatainak cégen belüli továbbadása kizárólag a 3. pontban megnevezett célok teljesítése, ill. törvényi 
kötelezettségek teljesítése céljából történik. 
Kívülállók részére történő továbbítás történhet a következő körülmények között: 
 

¬ Alvállalkozó megbízása a szerződéses kötelezettségek teljesítése céljából, amelyekről az Önnel való 
együttműködés keretében megállapodtunk. 

¬ Támogató szolgáltatások megbízásba adása, amelyeknél az Ön személyes adataihoz való hozzáférés szükséges, 
vagy nem zárható ki. Ilyenek például az IT-szolgáltatások, a számlázás keretében nyújtott szolgáltatások,  
vagy az adótanácsadói szolgáltatások igénybe vétele. 

¬ Az Ön személyes adatainak törvényi kötelezettségeken alapuló továbbadása 
 
 

6. Az Ön adatainak (EU-n kívüli) harmadik országba történő továbbítása 
 

Adatait nem továbbítjuk harmadik országba. Amennyiben ez szükségessé válna, úgy arról előzetesen tájékoztatjuk,  
és biztosítunk minden szükséges intézkedést a megfelelő színvonalú adatvédelem biztosítása érdekében. 
 
 

7. Az Ön személyes adatainak tárolási időtartama és törlése 
 

A törvényhozó számos megőrzési határidőt rendelt el, amelyeket a legnagyobb gondossággal betartunk, hogy 
teljesítsük ezeket a kötelezettségeket. Ebben az összefüggésben alapvetően az érvényes, hogy az Ön személyes adatait 
csak annyi ideig tároljuk, amennyire a meghatározott célra megengedett, ill. a törvényhozó bizonyítási célból előírja. 
Amennyiben az Ön adatait az előzőekben leírtnál hosszabb ideig kívánjuk tárolni, akkor megerősítést kérünk Öntől egy 
önkéntes beleegyező nyilatkozat formájában. 
 
 

8. Az érintett jogai 
 

Önnek joga van: 
 

¬ az ÁAR 15. cikk szerint az Ön általunk kezelt személyes adatairól felvilágosítást kérni; 

¬ az ÁAR 16. cikk szerint haladéktalanul kérni az Ön nálunk tárolt helytelen adatainak javítását vagy hiányos 
adatainak kiegészítését; 

¬ az ÁAR 17. cikk szerint kérni a nálunk tárolt személyes adatainak törlését, kivéve, ha az a véleménynyilvánítás és a 
tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, illetőleg 
közérdekből végzett feladat végrehajtása vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 
védelméhez szükséges; 

¬ az ÁAR 18. cikk szerint kérni az Ön személyes adatai kezelésének korlátozását, amennyiben Ön vitatja az adatok 
helyességét, a kezelés jogszerűtlen, azonban Ön elutasítja az adatok törlését, és már nincs szükségünk az 
adatokra, Önnek azonban szüksége van rájuk jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme céljából, vagy 
ha az ÁAR 21. cikk szerint kifogással élt az adatkezelés ellen; 

¬ az ÁAR 20. cikk szerint a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt és gépi úton 
olvasható formában megkapni, vagy más adatkezelő részére történő továbbításukat kérni; 

¬ az ÁAR 7. cikk (3) bek. szerint a korábban részünkre adott hozzájárulását bármikor visszavonni. Ennek 
következményeként a fenti hozzájáruláson alapuló adatkezelést a jövőben nem folytathatjuk; 

¬ az ÁAR 77. cikk szerint egy felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani. Ehhez rendszerint a szokásos tartózkodási 
helyén vagy munkahelyén vagy a székhelyünkön működő felügyeleti hatósághoz fordulhat, és 

¬ az ÁAR 21. cikk szerint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben arra személyes helyzetéből 
adódó okok állnak fenn, vagy ha a tiltakozás közvetlen értékesítést szolgáló reklám ellen irányul. Az utóbbi esetben 
Önt általános tiltakozáshoz való jog illeti meg, amelyet mi sajátos helyzet megadása nélkül érvényre juttatunk. A 
tiltakozás történhet telefonon, e-mailben, telefaxon vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozat elején megadott 
címünkre kötetlen formában elküldve. 
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