TÁJÉKOZTATÓ A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG
GYAKORLÁSÁRÓL
A jelen tájékoztató ismerteti, hogy az érintettek milyen feltételek mellett gyakorolhatják tiltakozáshoz
való jogukat személyes adataik kezelése ellen. Jelen tájékoztatást közzé kell tenni a KEFAG Zrt.
honlapjain, valamint Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél ki kell függeszteni hirdetőtáblára,
illetőleg az érinettel való első kapcsolatfelvétel során kell közölni írásban vagy e-mail útján.
1. Az adatkezelő megnevezése
Név:
Székhely:
Telephely:
Telephely:
Fióktelep:
Fióktelep:
Fióktelep:
Fióktelep:
Fióktelep:
Fióktelep:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseli:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Honlapok:

KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
6000 Kecskemét, József Attila u. 2.
6000 Kecskemét, Mártírok útja 88. (Juniperus Parkerdészet)
6000 Kecskemét, Külső Szegedi út 47. (Innovációs Központ)
6041 Kerekegyháza, Dózsa Gy. u. 117. (Észak-Kiskunsági Erdészet)
6114 Bugac, Felsőmonostor 545. (Bugaci Erdészet)
6114 Bugac, Felsőmonostor 545. (ERDŐGÉP Műszaki Erdészet)
6440 Jánoshalma, Kisszállási út 10. (ÖKOPAL Raklap Üzem)
6239 Császártöltés, Sport tér 7. (Császártöltési Erdészet)
6422 Tompa, Felsősáskalapos 24. (Dél-Kiskunsági Erdészet)
03 10 100107
11032883-2-03
Sulyok Ferenc vezérigazgató
36 76/510-400
36 76/328-318
kefag@kefag.hu
www.kefag.hu
www.rakodolap.hu
www.juniperus.hu
www.vackorvar.hu
www.kecskemetiarboretum.hu
www.hotejuniperus.hu
www.oakeylife.hu
4. Tiltakozáshoz való jog gyakorlása

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak az adatkezelő közérdekű, illetőleg jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy
bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha érintett tiltakozik a
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személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők. Társaságunk a GDPR III. fejezet 4. szakasz 21. cikk (4)
bekezdése értelmében a jogos érdeken alapuló adatkezelésekhez kapcsolódóan ezúton tájékoztat
valamennyi érintettet arról, hogy tiltakozáshoz való jogukat az alábbi táblázatban feltüntetett esetekben
gyakorolhatják. Amennyiben adatkezelő jogos érdeken alapuló adatkezelésével egyidejűleg az érintett
hozzájárult az adatainak kezeléséhez, úgy a tiltakozási jogát a hozzájárulás visszavonását követően
jogosult gyakorolni.
munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelések
munkáltató által biztosított eszközök ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelések
kamerahasználat vagyonvédelem, üzleti titok védelme, technológiai kontroll, munkavédelem
céljából, adatkezelő alábbi objektumaiban:









KEFAG Zrt. Központ (6000 Kecskemét, József Attila u. 2.
KEFAG Zrt. Bugaci Erdészet (6114 Bugac Felsőmonostor 545.)
KEFAG Zrt. Császártöltési Kulcsosház (6239 Császártöltés, Keceli úti tanyák 12.)
KEFAG Zrt. Dél-Kiskunsági Erdészet (6422 Tompa Felsősáskalapos 25.)
KEFAG Zrt. ERDŐGÉP Műszaki Erdészet (6114 Bugac, Felsőmonostor 545.)
KEFAG Zrt. Juniperus Parkerdészet (Kecskemét, Mártírok útja 88.)
KEFAG Zrt. ÖKOPAL Raklap Üzem (6440 Jánoshalma, Kisszállási út 10.)
Juniperus Park Hotel** (6000 Kecskemét, Mártírok útja 88.)

alkoholszondás ellenőrzéssel kapcsolatos adatkezelés
tájékoztatási célzattal készített fénykép- ill. videofelvételek készítése
jogi személy szerződő partnerek természetes személy képviselői elérhetőségi adatainak
kezelése
üzleti kapcsolattartás (vezető tisztségviselő/kapcsolat-tartók személyes adatai, szerződés teljesítése)
tevékenységi körrel, működéssel összefüggő egyéb ügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés
kapcsolattartás (érintett fél, vezető tisztségviselő/kapcsolattartók személyes adatai)
beléptetés a KEFAG Zrt. alábbi objektumaiba vagyonvédelmi célból:




KEFAG Zrt. Bugaci Erdészet (6114 Bugac Felsőmonostor 545.)
KEFAG Zrt. ERDŐGÉP Műszaki Erdészet (6114 Bugac, Felsőmonostor 545.)
KEFAG Zrt. ÖKOPAL Raklap Üzem (6440 Jánoshalma, Kisszállási út 10.)

direkt marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés
A KEFAG Zrt. adatkezeléseire vonatkozó részletes információt a www.kefag.hu honlapunkról
közvetlenül elérhető Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatunk tartalmaz.
Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Infotv. és a GDPR
tartalmaz.
Jelen tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos.

KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
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