
 

 

Adatkezelési tájékoztató beszállítók részére 
 

1. Általános információk 

a) Bemutatkozás 

A következő adatvédelmi tájékoztató segítségével a METRO Kereskedelmi Kft., (2040 Budaörs, Keleti utca. 3., a továbbiakban: „METRO” vagy „mi”) tájékoztatást 
nyújt a Szállítóival fennálló szerződéses kapcsolattal összefüggésben álló személyes adatok kezeléséről (a továbbiakban: "Megállapodás"). Személyes adatnak 

minősül bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ (például vezeték- és vezetéknév, cím, telefonszám vagy e-mail cím). A 

következőkben különösen arról szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy a Megállapodással kapcsolatban mely személyes adatok kerülnek  kezelésre, melyek az adatkezelés 

céljai és Önt az említett adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik meg az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete ("GDPR") alapján. 

 

b) Adatkezelő / Adatvédelmi tisztviselő 

A METRO a Megállapodással kapcsolatos adatkezelés "adatkezelője" (GDPR 4. cikk 7. pont), és ezért felelősséget visel az Ön a személyes adatainak kezeléséért. Ha 

bármilyen kérdése, kérelme vagy egyéb kérdése lenne személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, úgy bármikor kapcsolatba léphet adatvédelmi 
tisztségviselőnkkel az alábbi elérhetőségeken keresztül: 

 METRO Kereskedelmi Kft. adatvédelmi tisztviselő, 2040 Budaörs, Keleti utca 3. 

 Telefon:06-23/508-366 

 E-mail: adatvedelem@metro.co.hu 

 

2. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos információk 

 
a)  Az általunk kezelt adatok kategóriái 

Szállítói adatai: A vállalat neve, címe, céges kapcsolattartási adatai (például telefonszám, e-mail cím), bankszámlaadatok, adózási adatok (pl. adószám) és további 

adatok, amelyeket a Szállító a Megállapodás során szolgáltat; 

A Szállítói Kapcsolattartók adatai: Kapcsolattartási adatok (pl. munkahely telefonszám és e-mail cím) 

 

b) Az adatkezelés céljai és jogalapja 

 Szállítói adatok: A METRO a Megállapodás teljesítése érdekében kezeli a Szállító adatait, melynek jogalapját a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pontja 
biztosítja. Emellett a szállítói adatokat a Szállító azonosítása, a Szállító pénzügyi helyzetének értékelése, a követelések előkészítése és végrehajtása, a Szállítók részére 

nyújtandó ügyfélszolgálat biztosítása, illetve belső statisztikai és kockázatkezelési, compliance és az adatbiztonság biztosítása céljából kezeljük. Az említett célokból 

történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontján nyugszik. Ezek a célok szorosan kapcsolódnak a Megállapodás teljesítéséhez, és egyben a METRO 

legitim jogi és gazdasági érdekeit képezik. Adatainak további kezelésére abban az esetben is jogosultak vagyunk, amennyiben az egy jogszabályi kötelezettség - így 

például, (adó) hatóságok részére történő jelentéstétel - teljesítéséhez szükséges. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pontja 

biztosítja. 

 A Szállítói Kapcsolattartók adatai: A Megállapodás teljesítése érdekében – bizonyos mértékig – szükséges a Szállítói Kapcsolattartók adatainak  

(például a Szállító alkalmazottainak és / vagy alvállalkozóinak) METRO általi kezelése, pl. a megállapodás hatálya alá tartozó kapcsolattartó személyekkel való 
kommunikáció céljából. Az adatkezelés a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontján nyugszik. A METRO jogos érdeke, hogy a Megállapodás teljesítése céljából kezelje a  

Szállítói Kapcsolattartók adatait, még akkor is, ha azok nem minősülnek szerződő félnek, ugyanis e nélkül a Megállapodás teljesítése nem lenne lehetséges. 

 

c) A személyes adatok címzettjei 

A fenti 2. pont b) alpontjában említett célok elérése érdekében a GDPR 28. cikke alapján szolgáltatókat, azaz adatfeldolgozókat veszünk igénybe, ideértve például 

felhőalapú tárhely-, karbantartási-, illetve e-mailszolgáltatókat. Ezek lehetnek külső szolgáltatók és METRO leányvállalatok is, amelyek az Európai Unió (EU) és az 

Európai Gazdasági Térség (EGT) területén belül és kívül találhatók (azaz a METRO nemzetközi adatközpontja, amelyet a METRO-NOM GmbH ). Különösen 

szerződéses rendelkezések útján biztosítjuk, hogy ezek a szolgáltatók - a személyes adatok védelmének magas szintjének garantálása érdekében - az európai 

adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat, még abban az esetben is, ha a személyes adatokat egy olyan országba továbbítják, ahol 

az adatvédelem jogszabály által biztosított szintje átlagos, s amelyre kiterjedő hatállyal az Európai Unió Bizottsága nem hozott megfelelőségi határozatot. Személyes 
adatokat további címzettek részére nem továbbítunk, azt az esetet kivéve, amikor ezt a kötelezettséget jogszabály írja elő. További, nemzetközi adatcserére vonatkozó 

megfelelő és alkalmas garanciákra kiterjedő információkért, illetve ezek egy példányának igénylése érdekében lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel. 
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d) Kötelező adatszolgáltatás és adatmegőrzési időtartam 

Az a) pont alapján történő adatszolgáltatás a Megállapodás teljesítése érdekében kötelező. Általánosságban, a METRO a Megállapodás megszűnéséig és/vagy addig 

tárolja adatait, amíg azok megtartásához szükséges jogos érdekkel rendelkezünk. Amennyiben az adatok bármelyikére törvényi adatmegőrzési periódusok 
vonatkoznak, a METRO az érintett adatokat a vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamra tárolja. Az utóbbi esetben az adatokat korlátozott formában tárolják, míg 

annak további feldolgozása kizárólag jogi kötelezettség teljesítése, jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme, más személy jogainak vagy a fontos 

közérdek védelme érdekében megengedett. 

3. Az Ön jogai 

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR értelmében Önt megillető jogokat, bármikor adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat a fent említett elérhetőségeken, 

amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie. Önt a következő jogok illetik meg: 

 Tájékoztatáshoz (előzetes tájékoztatáshoz) való jog értelmében az adatkezelő köteles megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettnek a személyes adatok  

kezelésének útjával és körülményeivel kapcsolatban (GDPR (60) preambulumbekezdés),  

 Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatkezelés leállítása érdekében. A hozzájárulás 

visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés törvényességét nem érinti (GDPR 7. cikk),  

 Az adatkezelésre vonatkozó információkhoz és a kezelt adatokhoz való hozzáférési jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk), 

 Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk), 

 A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő 

más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk), 

 Az adatkezelés korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR18. cikk), 

 Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje 

ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk), 

 Amennyiben az adatkezelésre közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához, illetve az adatkezelő vagy egy 

harmadik fél jogos érdekei alapján van szükség, megilleti a tiltakozáshoz való jog az ilyen adatkezelés leállítása érdekében (GDPR 21. cikk), 

 A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR rendelkezéseibe ütközik (GDPR 77. cikk). 
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Budapest Környéki 
Törvényszék elérhetősége: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 1590 Budapest, Pf. 225/3). Az érintett választása szerint a per az érintett  lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  
 
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az 
adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az 
adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a 
kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a  károsult szándékos vagy súlyosan 
gondatlan magatartásából származott. 
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe  tartozik (Budapest Környéki 
Törvényszék elérhetősége: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. 1590 Budapest, Pf. 225/3). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: 06.1.391.1400 
Fax: 06.1.391.1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu 
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