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ADATVÉDELMI KÖZLEMÉNY A  

P APIERHOLZ AUSTRIA  GMBH BESZ ÁLLÍTÓI  RÉSZÉRE 

A Z Á LT A L ÁNOS A D A TVÉDELMI  RENDELET ( Á A R)  13 .  ÉS 
14 .  CIKKELYE SZERINTI  TÁJÉKOZT AT ÁS  

 

1. ELKÖTELEZETTSÉG 

A Papierholz Austria GmbH (a továbbiakban„Papierholz”) számára az adatkezelés 

felelőseként fontos a személyes adatok védelme. Ezért a személyes adatok felhasználása 

során betartjuk az általános adatvédelmi rendelet (ÁAR) és a módosított adatvédelmi 

törvény valamennyi rendelkezését és a lehető legnagyobb átláthatóság biztosítására 

törekszünk. 

A személyes adatokat a törvényesség, jóhiszeműség, átláthatóság. helyesség, célhoz 

kötöttség, adat-minimalizálás és a tárolási időtartam minimalizálásának jegyében kezeljük. 

 

2. CÉL ÉS TÖRVÉNYESSÉG 

A személyes adatokat a szolgáltatás nyújtása és a rendelések teljesítése érdekében 

kezeljük. Ennek jogalapját az alábbiak képezik 

2.1. A szerződéses kötelezettségek teljesítése az ÁAR 6. cikkely 1. bek. b pontja 
értelmében 

A személyes adatok kezelése a faanyag beszerzésével, értékesítésével és elszámolásával 

kapcsolatos szerződéses szolgáltatásaink elvégzése érdekében szükséges.  

Az adatkezelés célja különösen 

 az üzleti kapcsolatok megteremtése, adminisztrációja és lebonyolítása  

 a meglévő üzleti kapcsolatok erősítésem illetve 

 a reklamációk kezelése   

Amennyiben az adatok nem állnak rendelkezésünkre, a szerződés megkötése vagy a 

rendelés teljesítése nem lehetséges. A fennálló szerződések ilyen feltételek esetén nem 

teljesíthetők, azokat le kell zárni. 

2.2. A törvényi kötelezettségek teljesítése az ÁAR 6. cikkely 1. bek. c pontja 
értelmében 

A törvényi kötelezettségek megkövetelhetik a személyes adatok általunk történő kezelését. 
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Ezek a kötelezettségek különösen az alkalmazottak belső védelméről szóló törvényből 

adódnak, amely arra kötelez bennünket, hogy utasítsuk a gyárban dolgozó személyeket a 

biztonsági óvintézkedések megtételére. Az ezzel kapcsolatos konkrét tájékoztatást a 

mindenkori felelős személy által történő adatgyűjtés során kapja meg. 

2.3. Hozzájárulás az ÁAR 6. cikkely 1. bek. a pontja értelmében 

Ha a személyes adatok kezelése túlmutat a szerződéses vagy jogi kötelezettségeken, 

megszerezzük üzleti partnereink hozzájárulását.  

Jóváhagyás esetén a személyes adatok kezelése kizárólag az adott célból történik.  

A megadott hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti 

a személyes adatok visszavonásig történő kezelésének törvényességét. A visszavonás 

szóban és írásban, a datenschutz.pha@papierholz-austria.at címre küldött e-mailben 

egyaránt lehetséges. 

2.4. A jogos érdekek védelme az ÁAR 6. cikkely 1. bek. f pontja értelmében 

A személyes adatokat a tanúsítványok megszerzése céljából kizárólag indokolt esetben és 

konkrét kérésre továbbítjuk a tanúsítást végző szerveknek. Az adatok továbbításának jogi 

alapjául a jogos érdekeinknek az ÁAR 6. cikkely 1. bek. f pontja szerinti védelme szolgál. 

Ha az ön védelmi igénye meghaladja jogos érdekeinket, jogában áll kifogást emelni az 

adatkezelés ellen. A tanúsítást végző szervre - hozzánk hasonlóan - szintén vonatkozik az 

ÁAR és garantálniuk kell az adatok ÁAR szerinti kezelését.  

Ha a továbbértékesítés keretében ügyfelünk minőség-ellenőrzést végez, szükség lehet 

arra, hogy az eezzel kapcsolatos adatokat közzétegyük a szállítók számára. 

 

3. SZEMÉLYES ADATOK 

Adatkezelés során az alábbi kategóriájú személyes adatokat kezeljük:  

 Név, cím, banki adatok, születési dátum, személyi szám, kapcsolati adatok 
(telefonszám, faxszám, e-mail címek, honlap...), kapcsolattartók, statisztikai 

adatok (szövetségi állam, vásárlói csoport), tanúsítvány, ingatlanszám, 

rendszámok. 

 

4. EREDET 

Személyes adatait alakvetően Öntől gyűjtjük be. Az is lehetséges azonban, hogy nyilvános 

nyilvántartásokból (földterület-nyilvántartás, kereskedelmi nyilvántartás) vagy más, 

nyilvánosan elérhető információforrásból (telefonkönyv, céges weboldal) gyűjtsünk 

adatokat.  

 

5. CÍMZETT 
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A személyes adatok címzettjei azok a munkavállalók, akiknek szerződéses vagy jogi 

kötelezettségeik teljesítése illetve a jogos érdekek védelme érdekében azokra szüksége 

van.  

Az adatkezelés céljától függően az adatokat az általunk megbízott szerződéses 

adatkezelők (különösen IT-szolgáltatók) részére továbbítjuk, amennyiben ez az adott 

feladat elvégzéséhez szükséges. Az adatkezelők kiválasztása során ügyelünk az 

adatvédelmi szabályoknak történő megfelelésre és megállapodást kötöttünk velük, ami 

biztosítja, hogy a személyes adatok feldolgozása bizalmasan és pontosan történik. 

Az összegyűjtött adatokat nem értékesítjük és nem adjuk tovább ok nélkül kívül álló 

harmadik feleknek. A személyes adatok indokolt továbbításával kapcsolatban a 2.4 pontra 

hivatkozunk. 

Ha a személyes adatokat nem az érintett személytől gyűjtjük be, közzétesszük az adatok 

származásával kapcsolatos adatokat az érintett személy számára.  

 

6. A TÁROLÁSI IDŐTARTAM KORLÁTOZÁSA 

A személyes adatok tárolása az üzleti kapcsolat fennállásának időtartamáig illetve azon túl, 

a törvény által előírt időtartamig történik. A tárolási kötelezettségünk különösen az alábbi 

törvények alapján áll fent: 

 A társasági törvény (UGB), 

 Az adózás rendjéről szóló szövetségi törvény (BAO), 

 Az általános polgári törvénykönyv (ABGB); 

 

7. ADATBIZTONSÁG 

Az adatbiztonság fontos célkitűzés számunkra. Megtettük az összes szükséges technikai 

és szervezeti intézkedést az adatfeldolgozás biztonságának garantálása és a személyes 

adatok oly módon történő feldolgozásnak érdekébe, hogy azok védve legyenek a 

jogosulatlan harmadik személyek általi hozzáférés ellen. Informatikai infrastruktúránk 

megfelel az általános biztonsági követelményeknek, azt rendszeresen felülvizsgáljuk. 

 

8. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME 

Üzleti partnereknek joga van a kezelt személyes adatokkal kapcsolatos információkhoz, 

azok helyesbítéséhez, törléséhez illetve az adatkezelés korlátozásához, kivéve, ha a jogi 

vagy szerződéses rendelkezések kizárják ezeket a jogokat. 

Ha kérdése van a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, kifogásolja adatainak 

kezelését vagy vissza kívánja vonni hozzájárulását, vagy illetve ha úgy érzi, hogy 

megsértették az adatvédelmi jogait, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz:  
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Papierholz Austria GmbH 

Székhely 

Frantschach 5  

9413 St. Gertraud 

datenschutz.pha@papierholz-austria.at 

Ezenkívül a felügyelő hatósághoz történő fellebbezésre is joga van: Osztrák adatvédelmi 

hatóság, Wickenburggasse 8-10, 1080 Wien, e-mail: dsb@dsb.gv.at. 

 

 


