
Adatkezelési tájékoztató 

 

A Pharmatextil Kft a működésével kapcsolatos adatkezelést az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 

számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban végzi. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató a közzétételével lép hatályba. 

Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük a Pharmatextil Kft.-nél, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján? 

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak: 

a)      a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a megrendelő megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az 

adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás); 

b)      a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Megrendelő mint 

érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése) 

c)      a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 

(mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése) 

d)      a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek) 

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra 

való utalással. 

 

 



A B C D E F 

Érintett Adat kategória Adat forrása Adatkezelés 

célja 

Adatkezelés jogalapja Adatkezelés 

időtartama 

Megrendelő név érintettől 

származó 

Megrendelés 

létrehozása, 

módosítása, 

teljesítése 

Megrendelésből 

származó 

költségek 

kiszámlázása 

Kommunikáció 

biztosítása 

D oszlop a) és b) pont esetében: 

Elkertv. 13/A. § 

D oszlop a) és d) pont szerinti célok esetében: 

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés 

teljesítése 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi 

kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek 

 

 

A megrendelés 

teljesítéséhez és 

számlázáshoz: A 

megrendeléstől 

számított 10 évig 

(indok: számlázási 

adat). 

 email cím érintettől 

származó 

Megrendelés 

létrehozása, 

módosítása, 

teljesítése 

Megrendelésből 

származó 

költségek 

kiszámlázása 

Kommunikáció 

biztosítása 

D oszlop a) és b) pont esetében: 

Elkertv. 13/A. § 

D oszlop a) és d) pont szerinti célok esetében: 

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés 

teljesítése 

D oszlop b) pont szerinti cél esetében: 

Megrendelés 

teljesítéséhez és 

számlázáshoz: 

Megrendelés 

időpontjától 

számított 3 

hónapig. 

Jogos érdekből: 

még ezt követő 6 

hónapig. 



GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Jogi 

kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás 

D oszlop c) pont szerinti célok esetében: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – Jogos érdek 

 

 telefonszám érintettől 

származó 

Felhasználó 

azonosítása 

Kommunikáció 

biztosítása 

 

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés 

teljesítése 

A megrendelés 

teljesítéséhez és 

számlázáshoz: a 

megrendelés 

időpontjától 

számított 10 évig. 

 lakcím érintettől 

származó 
Felhasználó 

azonosítása 

Kommunikáció 

biztosítása 

 

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerinti Szerződés 

teljesítése 

A megrendelés 

teljesítéséhez és 

számlázáshoz: a 

megrendelés 

időpontjától 

számított 10 évig. 

 

 


