Adatvédelmi tájékoztató
szállítási vállalkozóknak
1 Általános

7 A tárolás időtartama és az adatok törlése

Az EU 2018. május 25-től érvényes általános adatvédelmi alapszabálya (DSGVO)
egységesíti a személyes adatok magánvállalkozások és közjogi hatóságok által
történő kezelésének módját. A rendelet célja a személyes adatok Európai Unión
(EU) belüli védelme.

Amint azok már nem szükségesek a fent említett célokhoz, töröljük a személyes
adatait. Az együttműködés befejeződését követően az adatait a törvényben
meghatározott időtartamig tároljuk. Ez a számlázással kapcsolatos adatok
törvény által előírt bizonylatolási és nyilvántartási kötelezettségéből következik.
A tárolási periódus legfeljebb tíz év illetve bizonyos esetekben ennél hosszabb is
lehet. Ezenkívül az is előfordulhat, hogy a személyes adatokat addig tároljuk,
amíg a velünk szemben garanciális és egyéb igények támaszthatók.

Ebben a hírlevélben tájékoztatjuk Önt, mint alvállalkozónkat az általunk az
együttműködés során gyűjtött adatokról illetve az ilyen adatok gyűjtéséről,
tárolásáról és felhasználásáról.
Jelen adatvédelmi tájékoztató értelmében valamennyi, az Ön személyéhez
kapcsolódó információ személyes adatnak tekintendő. Különösen ilyenek az
általunk a törvényi előírások illetve a szerződéses megállapodás értelmében
gyűjtendő szerződéses adatok (lásd a szerződéses feltételeket). Ez különösen a
3. pontban hivatkozott, a vállalkozó személyazonosságára, járművének adataira
illetve az őt segítő személy (pl. a vezető) adataira vonatkoznak. Szerződéses
partnerként Ön köteles értesíteni teljesítési segédeit az ilyen személyes adatok
tárolásáról és felhasználásáról.
2 Felelős szervezetek
Az Ön személyes adatainak kezeléséért felelős szervezet: inTime Express
Logistik GmbH, Am Kirchhorster See 1, 30916 Isernhagen, Telefon: +49 5136
9757-0, Fax: +49 5136 9757-149, E-Mail: intime@intime.de.
3 Az összegyűjtött adatok
A fuvarozási iparágat Európában számos nemzeti és nemzetközi ill. európai
jogszabály szabályozza, melyek vállalkozóként és megrendelőként egyaránt
bizonyos adatok gyűjtésére köteleznek bennünket. Ezenkívül a közvetlen és
expressz szállítások gördülékeny szervezése érdekében további adatok
gyűjtésére, kezelésére, tárolására illetve szükség esetén továbbítására van
szükség.
Az Ön és teljesítési segédei által gyűjtött és kezelt adatok közé tartoznak
különösen az alábbi adatkategóriák:
- A cégnév, a cím- és kapcsolattartói adatok
- A vállalati kapcsolattartó személy adatai
- A szerződés törzsadatai
- A számlázási és fizetési adatok
- A nyelvismeret, a képzési és képzettségi adatok
- A járműadatok
- A vezetői engedély adatai
- A biztosítási adatok
- Kommunikációs és helyszínadatok
- Önkéntesen megadott adatok
4 Az adatkezelés célja, jogalap és címzettek
A 3. pontban felsorolt személyes adatokat és dokumentumokat az alábbi
célokból gyűjtjük, tároljuk és továbbítjuk:
Az inTime Express Logistik GmbH illetve az általunk meghatalmazott szolgáltató
személyes adatait a DSGVO 6. cikkely 1. szakasz 1. bek. c pontja által előírt
törvényi kötelezettségek teljesítése illetve az Önnel kötött szerződéseknek a
DSGVO 6. cikkely 1. szakasz 1. bek. b pontja szerinti teljesítése (lásd szerződési
feltételek) érdekében kezeli.
Személyes adatai a fentieken felül a DSGVO 6. cikkely 1. szakasz 1. bek. f
pontjában meghatározott jogos célokból is kezelhetők. Ilyen jogos érdek
különösen a folyamataink optimalizálása; ennek során az Ön érdekeit, alapjogait
és szabadságát ha megfelelő mértékben figyelembe veszik.

8 Az Ön jogai
A vonatkozó adatvédelmi szabályozásnak megfelelően Önnek, mint az
adatkezelés által érintett személynek az alábbi jogai vannak:
8.1 Tájékoztatás helyesbítés, törlés, az adatkezelés korlátozása
Örömmel tájékoztatjuk Önt arról, hogy tárolunk-e Önnel kapcsolatos személyes
adatokat és ha igen, melyeket, illetve hogy kinek továbbítottuk azokat szükség
esetén. A törvényi rendelkezéseknek megfelelően Ön az alábbi jogait is
érvényesítheti: A kezelt adatok helyesbítése, törlése és az adatkezelés
korlátozása (bizonyos célokra történő letiltása).
8.2 Az adatok átadhatóságára vonatkozó jog
Kérheti az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatok strukturált,
szokásos és géppel olvasható formában saját maga részére illetve - amennyiben
az technikailag kivitelezhető általunk harmadik fél részére történő továbbítását.
8.3 Kifogási jog
Önnek jogában áll kifogást emelni az Ön személyes adatainak feldolgozásával
kapcsolatban olyan okokból, amelyek az adott jelenlegi helyzetéből származnak.
Különösen jogosult kifogást emelni személyes adatainak hirdetési célokra
történő kezelése ellen.
8.4 Visszavonási jog
Amennyiben külön hozzájárulást adott számunkra személyes adatainak
feldolgozására, akkor azt bármikor jogosult visszavonni. A visszavonás nincs
hatással a személyes adatok visszavonást megelőzően történő kezelésére.
8.5 Jogosultságok automatikus egyedi döntések esetén
Ha kivételes esetekben automatikus egyedi döntéseket használunk -a
profilkészítést is ideértve-, akkor törvényi kötelezettségünk, hogy
óvintézkedéseket tegyünk a döntés befolyásolása érdekében.
8.6 Jogorvoslat joga
Joga van ara, hogy kérdések vagy panasz esetén az illetékes felügyeleti
hatósághoz forduljon. Ezt a jogát a székhelye, a munkahelye illetve az állítólagos
jogsértés helye szerint illetékes felügyeleti hatóságnál gyakorolhatja.
A Társaságunk székhelye szerinti felügyeleti hatóság az adatvédelemért felelős
alsó-szászországi
országbiztos,
Prinzenstraße
5,
30159 Hannover (www.lfd.niedersachsen.de).
9 Kapcsolattartói adatok
Ha kérdései vagy megjegyzései vannak az inTime Express Logistik GmbH
adatvédelmi szolgáltatásával kapcsolatban (pl. felvilágosítást vagy személyes
adatainak frissítését szeretné kérni), akkor vegye fel velünk a kapcsolatot
„Adatvédelem” kulcsszóval az alábbi címen:
inTime Express Logistik GmbH Adatkoordináció:
Minőség-irányítás

Abban az esetben, ja kifejezett hozzájárulását kérjük bizonyos esetekben
bizonyos adatkezelési műveletekhez, a személyes adatok kezelésével
kapcsolatban a DSGVO 6. cikkely1. bek. a pontja szolgál alapelvként.

inTime Express Logistik GmbH, Am Kirchhorster See 1, 30916 Isernhagen,
Telefon: + 49 5136 9757-697, Fax: +49 5136 9757-902.

5 Az adatok továbbítása

Adatvédelmi megbízottunk/megbízottaink az alábbi címen érhetők el:
dataprotection@intime.de

Amikor személyes adatokat továbbítunk, az egyrészt azoknak a szolgáltatóknak
a kiszolgálása érdekében történik, melyek segítenek bennünket a szerződéses
kötelezettségeink teljesítésében. Az ilyen szolgáltatók a személyes adatokat ún.
adatfeldolgozóként, kizárólag a felénk fennálló kötelezettségeink teljesítése
érdekében használhatják fel és nekik is meg kell felelniük a vonatkozó
adatvédelmi előírásoknak.
Ezenkívül néhány személyes adatát a szállítási folyamat részeként továbbítjuk
ügyfeleink részére.
Végezetül pedig az is előfordulhat, hogy törvényi követelmények előírják
számunkra, hogy adatait a hatóságok vagy egyéb kormányzati szervek részére
továbbítsuk.
6 Az adatkezelés helye
Az Önről tárolt személyes adatok kezelése az Európai Gazdasági Térség (EGT)
államaiban történik.
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