ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÜVEGKAPU MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
VÁLLALKOZÓ SZÁMÁRA
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el kezelt adatai vonatkozásában az alábbi rövidített tájékoztatásunkat. A teljes
adatkezelési tájékoztató itt érhető el: www.datrak.hu
1.

Adatkezelő neve:
DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Kft.
A kezelt személyes adatokhoz csak a DATRAK illetékes munkatársainak van hozzáférése.

2.

3.

Adatkezelő elérhetőségei: Cím: 1134 Budapest, Váci út 35.
e-mail: info@datrak.hu; Info@uvegkapu.gov.hu
web: www.datrak.hu;www.uvegkapu.gov.hu
Adatkezelés célja:

Vállalkozó regisztrációs adatok rögzítése:
Az adatkezelés során az építési területen Vállalkozó szerepben közreműködő képviselőinek
regisztrációja történik, ezzel lehetővé téve az Üvegkapu rendszerben a Vállalkozó illetékességi
területéhez tartozó adatok kezelését. Azonosítás a KAÜ rendszeren keresztül történik.

4.

Kezelt adatok köre:

Felhasználó neve
Felhasználó email címe

5.

Adatkezelés jogalapja:

Jogszabályi kötelezettség:
1997. évi LXXVIII. törvény (ÉTV) 57/I. §
707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 4.§

6.

Adattárolás határideje:
Az érintett építkezés építési napló zárása + 2 hónap

7.

8.

Adattovábbítás és
adatfeldolgozók:

Érintetti jogok:

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés során adatfeldolgozókat a DATRAK nem vesz igénybe.

Kérésére tájékoztatjuk személyes adatainak kezeléséről és az adatkezelés
körülményeiről.
Kérésére hozzáférést biztosítunk a kezelt személyes adataihoz és az adatkezeléshez
kapcsolódó információkhoz, és a kezelt adatok másolatát az Ön rendelkezésére
bocsátjuk. Amennyiben az adatai kezelése automatizáltan történik, úgy Ön jogosult
arra, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott, Önre vonatkozó adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
Kérésére pontatlan adatait helyesbítjük, kiegészítjük.
Kérésére azon személyes adatait, amelyek megőrzésére nincs jogszabály által előírt
kötelezettségünk, vagy más jogalapunk, töröljük.
Kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben személyes
adatainak kezelését korlátozzuk.
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Saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat az adatai kezelése ellen.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett bejelentéssel Ön
vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével
kapcsolatban jogsérelme következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

9.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Hatósághoz fordulás joga: Cím:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Honlap: http://www.naih.hu
Örömmel vesszük, ha panaszával elsőnek hozzánk fordul, hogy azt mielőbb kivizsgáljuk és
orvosoljuk.

Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen
bírósághoz fordulhat. A per a DATRAK Kft. székhelye szerint illetékes törvényszék előtt
indítható.
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