
 

Adatkezelési tájékoztató 

A MÉ-MÉ Kft., mint Adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, weboldalának látogatóit (továbbiakban 

Érintettek), hogy tiszteletben tartja az Érintettek személyhez fűződő jogait, ezért adatkezelése során a 

GDPR elvei szerint jár el.  

Az Adatkezelő a szabályzat időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal 

való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. A szabályzatának mindenkor hatályos 

teljes változata az Adatkezelőnél ismerhető meg. 
 

Az Adatkezelő megnevezése:  MÉ-MÉ Szolgáltató és Vendéglátó Kft. 

Az Adatkezelő levelezési címe:  9081 Győrújbarát, Erzsébet u. 42. 

Az Adatkezelő e-mail címe:   meme.kft@gmail.com   

Az Adatkezelő telefonszáma:  +36 209422641 

Az Adatkezelő honlapja:   https://hulladektelepgyor.oldalam.hu 

      https://hulladektelepgyor.aranyoldalak.hu/ 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: 

• 2011. évi CXII törvény az információs Önrendelkezési jogról és az információszabadságról  

• 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 

Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok: 

o Személyes adat akkor kezelhető, ha szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, jogi kötelezettség 

teljesítéséhez kell, jogos érdek fűződik hozzá, hozzájáruláson alapul vagy létfontosságú érdek 

(biztonság, életvédelem) 

Az Adatkezelő az érintettek adatat:  

 jogi kötelezettségből és üzleti célból (pl. számlázás, szerződés teljesítésével összefüggésben) 

kezeli. 

Az adatkezelő biztosítja az érintettnek: 

- Hozzáférési jogot, - Helyesbítéshez való jogot, - Törléshez való jogot, - Tiltakozáshoz való jogot 

- Korlátozáshoz való jogot, - Adathordozhatósághoz való jogot 

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelő elérhetőségén lehet érdeklődni az adott jogok gyakorlása 

tekintetében. 

 

A tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés: 

Fémhulladék átvétel magánszemélyektől 

Az adatkezelés célja: 

Az Adatkezelő a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítéséről eladónként és vevőnként az 

anyag jogszerű beszerzésének igazolása céljából külön nyilvántartást vezet. 

 

Az adatkezelés jogalapja: törvényi megfelelés 2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről 

        443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet a fémkereskedelmi tevékenységről 

A kezelt adatok köre. 

 Név, cím 

 személyes azonosításra alkalmas okirat (személyi igazolvány, útlevél , vezetői engedély, 

tartózkodási engedély valamelyike)  

 Lakcímet igazoló okirat (lakcímkártya) 

 Adóigazolvány  

https://hulladektelepgyor.oldalam.hu/


Az átadott adatok kezeléséről az európai adatvédelmi rendeletnek megfelelően az átvételi elismervényen  

tájékoztatást adunk 

Az adatkezelés időtartama: 

a) a nyilvántartásba felvett adatokat az ügylet évét követő ötödik év végéig,  

b) ha az a, pontban meghatározott határidőn belül a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag 

beszerzésével bírósági vagy hatósági eljárás indult, és a határidő lejártakor az még folyamatban van, a 

bírósági eljárás jogerős vagy a hatósági eljárás végleges befejezését követően haladéktalanul törli.  

A számlázással és a szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés célja: 

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség 

teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli 

elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.  

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: 

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg 

kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását 

visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása 

során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. 

Az adatkezelés jogalapja: törvényi megfelelés (2000. évi C törvény a számvitelről). 

Partnerekkel, ügyfelekkel való kapcsolattartás 

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más 

személyes adatot nem rögzít.  

 A Web oldal elérhetőségi adatokat tartalmaz. Az e-mailen való kapcsolat felvételével az Érintett, mint 

Érdeklődő elismeri, hogy a regisztrációja az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül, 

visszavonásig érvényes. Az Adatkezelő adatkezelési szabályait megismerte, elfogadta, és az abban 

meghatározott nyilatkozatokat megtette.  

Adatfeldolgozó igénybevétele az adatkezeléshez kapcsolódóan  

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Borbély Lászlóné Címe:9028 Győr, Rózsahegy u.7.  
Elérhetősége: telefonszáma:   +3630/5434332     e-mail címe: sommas@freemail.hu 

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli 

bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli 

nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, 

ezt követően haladéktalanul törli. 

További adatkezelések 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatatást nyújt az 

adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, 

a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). 

Tájékoztatjuk az érdekeltet arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli 

adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell.  

Adatbiztonsági intézkedések 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a 

személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, 

törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 

technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  
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Az adatkezelés során Érdekeltet megillető jogok 

Az adatkezelés időtartamán belül Érdekeltet megilleti: 

- a tájékoztatáshoz való jog 

- az adatok helyesbítéséhez való jog 

- az adatok törléséhez való jog 

- az adatok zárolásához való jog 

- a tiltakozás joga 

Érdekelt az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai 

kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 

25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Érdekeltet a kezelt adatokról, az adatkezelés 

céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, 

hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 

 

Érdekelt az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. 

A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. 

 

Érdekeltnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 

napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok 

további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az 

Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). 

 

Érdekelt kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az 

érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a 

cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

 

Érdekelt tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) 

bekezdésében foglalt esetben; 

 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Érdekelt hozzájárulása nélkül – 

közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. 

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 

napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Érdekeltet 

írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem 

teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával 

elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi 

indokait. 

Az adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezelő elérhetőségén lehet érdeklődni az adott jogok gyakorlása 

tekintetében. 

Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben Érdekelt szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi 

rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés 

megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását 

kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése 

esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben 

bírósághoz fordulhat.  
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