TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet
(alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az ATOMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(7030 Paks, hrsz.: 8803/17.) az érintettek részére a személyes adatok kezelésével
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

Neve:
Postacíme:

Adatkezelő
ATOMIX Kft.
7030 Paks, hrsz.: 8803/17.

E-mail:
Telefon:
Fax:
Honlap
Székhely:

atomix@npp.hu
+36/75/501-510
+36/75/501-555
www.atomix.hu
7030 Paks, hrsz.: 8803/17.

Adatvédelmi tisztviselő
Kovács István
1031 Budapest, Szentendrei út
207-209.
dpo@mvm.hu
+36/20/9362-231

A társaságaink között megkötött és hatályban lévő szerződések kapcsán a felek a köztük
érvényben lévő Szerződéssel összefüggésben természetes személy alkalmazottaik,
cégképviselőik, közreműködőik (a továbbiakban együttesen: Közreműködők) személyes
adata kerül közlésre. Saját Közreműködője tekintetében mindegyik Fél adatkezelő, az
adatkezelő Fél Közreműködője tekintetében a másik Fél a címzett.
Az ATOMIX Kft. tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Szerződéssel összefüggésben közölt, az
ATOMIX Kft. számára címzettként tudomására jutott Közreműködők személyes adatát a
Szerződés kezelése, a Szerződés teljesítés során a dokumentumok nyilvántartása,
számlakezelés, valamint az üzleti partnerek elérhetőségének szervezeti egység szintű
nyilvántartása céljából kezeli.
Az ATOMIX Kft. kijelenti, hogy a jelen pontban foglaltakról adatkezelőként a saját
Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben, igazolható módon
tájékoztatta.
A Vállalkozó a Szerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget
vállal arra, hogy
-

a jelen pontban foglaltakról adatkezelőként a Szerződés teljesítése során a saját
Közreműködőit az itt leírtaknak megfelelő teljes terjedelemben, igazolható módon
tájékoztatja,
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-

a jelen pontban foglalt kötelezettsége nem teljesítéséből, vagy késedelmes
teljesítéséből eredő következményért teljes kártérítési felelősséggel tartozik, az ezzel
összefüggésben az ATOMIX Kft-vel szemben támasztott igény, követelés alól az
ATOMIX Kft-t teljes körűen mentesíti és az ilyen igényért, követelésért harmadik
személlyel

szemben

helytáll.

Vállalkozó

kifejezetten

kijelenti,

hogy

jelen

kötelezettsége kiterjed a fentiekkel összefüggésben bármely eljáró hatóság – ide
értve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, uniós hatóság –,
bíróság más harmadik személy által kiszabásra kerülő bírság vagy bírság jellegű
szankció Vállalkozó általi maradéktalan megfizetésére.
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