Adatkezelési Tájékoztató

Szeretnénk Önnek egyénre szóló és az érdeklődési körének megfelelő tájékoztatást és tanácsot
adni. Ezért kérjük, járuljon hozzá adatai kezeléséhez. Adatainak a bizalmasságát és titkosságát a
kellő és elvárható gondossággal fogjuk biztosítani.
RÖVID ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az adatkezelő: az Autentik Motor-Car Kft.
e-mail: adatvedelem@autentik.hu
Az adatkezelés célja: (i) Reklámozási célú kommunikációk
Az adatkezelés jogalapja: A reklámcélú kommunikációkhoz az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás
önkéntes. Az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján az előzőekben megadott célokból
csak addig kezeljük, amíg hozzájárulását Ön vissza nem vonja, vagy az adatkezelést meg nem tiltja.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.
Címzettek köre: Az Ön adataihoz az Autentik Motor-Car Kft. Marketing, Értékesítés, Szerviz,
Raktár, Informatikai, osztályainak munkatársai férhetnek hozzá a kijelölt munkaköri feladataik
részeként, a "szükséges ismeret" elvének megfelelően. A további adatkezelőink: Allied Software
Systems Kft. 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113., Antal Józsefné okleveles könyvvizsgáló 9200
Mosonmagyaróvár, Hold u. 8/A fsz. 2., Protocall 2009 Web- és Telemarketing Kft, 1134 Budapest,
Tüzér utca 39.
Adatok megőrzése: Az Ön személyes adatait a fentiekben meghatározott célok eléréséhez
szükséges ideig tároljuk, legfeljebb az Önnel történt utolsó kapcsolatfelvételt követő tíz évig.
Az Ön jogai: Ön kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és Ön tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti az adathordozhatósághoz való jog;
További részletek: lásd a TELJES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Teljes adatkezelési tájékoztató
Az Ön magánszférájának védelme a személyes adatok kezelése során számunkra fontos dolog.
Adatok
A fent említett
személyes adatok a
kapcsolódó
szerződéses adatokkal,
a kapcsolódó
járműadatokkal,
alkatrészek és
tartozékok műszaki
adataival, illetve
műhely- vagy
szervizadatokkal
együtt személyre
szabott marketing és
piackutatás céljára, pl.
(jármű azonosító
száma,
futásteljesítmény,
átvizsgálási /
szervizesemények és
dátumok stb.)

Célok
Ügyfélszolgálat: Pl. eseményekre
szóló meghívások, információk a
járművemre vagy járművel
kapcsolatos szolgáltatásokra
vonatkozó (műszaki) frissítésekről,
értesítések karbantartási /
átvizsgálási / szervizelési
esedékességi dátumokról, vagy
meghibásodásokkal kapcsolatos
segítségnyújtás
Ügyfélnek szóló információk:
Kapcsolatfelvétel új és használt
járművekre, finanszírozásra és
lízingre vonatkozó ajánlatok,
márkakereskedői szervizelési
átvizsgálási és műhely ajánlatok,
finanszírozási vagy lízingszerződés
lejárata, vagy járművemre vonatkozó
minőségjavító intézkedések
kommunikálása céljából

Címzettek
Autentik Motor-Car Kft. (székhely:
9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u.
2., Cégjegyzékszám: 08-09-05310,
Adószám: 14039126-2-08) megosztja
személyes adataimat a megfelelő
szerződtetett adatfeldolgozókkal, pl.
IT szolgáltatás, piackutatás és
marketingszolgáltatások céljából.

Hirdetés: Ajánlatok,
nyereményjátékok, termékek és
szolgáltatások egyéni vagy személyre
szabott hirdetése
Ügyfél-elégedettségi felmérések:
Kapcsolatfelvétel vásárlást / szervizt
követően pl. a járművemmel való
elégedettség felmérése céljából
Az Autentik Motor-Car Kft. (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 2., Cégjegyzékszám: 08-0905310, Adószám: 14039126-2-08) felhasználja a fent említett adatokat a pontos azonosítás lehetővé
tétele érdekében abból a célból, hogy a legjobb szolgáltatásokat és ügyfél elégedettséget nyújtson
Önnek, és hogy a megjelölt céloknak történő lehetséges meg nem felelés elkerülhető legyen
(ügyfélszolgálat, ügyfélnek szóló információk, hirdetés és elégedettségi felmérés). A megnevezett
adatkezelők üzleti szabályokat használnak a folyamatok egyeztetése és egyesítése során annak
érdekében, hogy észleljék a potenciális egyezéseket két vagy több adat között, amelyek különböző
forrásokból és rendszerekből érkeznek, és egyedi, naprakész ügyfél törzsadatot hozzanak létre.
Személyes adatait a fent említett célokra a fent említett címzettekkel való utolsó kapcsolatfelvételt
követően további öt évig tárolják.
Ön jogosult visszavonni hozzájárulását. Ehhez az alábbi módokon veheti fel a kapcsolatot postai
levélben: Autentik Motor-Car Kft. (9012 Győr, Mérföldkő u. 1.) vagy e-mailben:
adatvedelem@autentik.hu. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájáruláson
alapuló feldolgozás jogszerűségét.
Az Ön jogai
Érintettként Önt megilleti a hozzáférés joga, a törlés joga (elfelejtés joga), a feldolgozás korlátozásának
joga, az adathordozhatósághoz való jog, az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése elleni
tiltakozásjoga, amely az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, GDPR)
6. cikk (1) e) vagy f) bekezdésén alapul, vagy ha a személyes adatot közvetlen marketing céljából kezelik
a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fent említett jogait a jogszabályok korlátozzák, és azokat csak bizonyos
körülmények között kell teljesítenünk.
Kérésre adatkezelőként bármikor frissíthetjük az Ön személyes adatait (pl. módosíthatjuk a címét).
Ha szeretne élni a fent említett jogaival, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk postai levélben: Autentik
Motor-Car Kft. (9012 Győr, Mérföldkő u. 1..) vagy e-mailben: adatvedelem@autentik.hu.
Ha panaszt szeretne tenni (GDPR 77. cikk) akkor lépjen kapcsolatba a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósággal, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5; cím:1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.

