Adatkezelési Tájékoztató
a DO-Q-MENT Kft. ügyfelei részére

Tájékoztatjuk, hogy jelen dokumentumról készített másolattal…………………………………………….(az
ügyfél neve és elérhetősége) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 10. pont szerinti Adatkezelővé válik, mivel a rögzített iratokon
esetlegesen személyes adatok szerepelhetnek.

adatkezelés célja: papíralapú iratról, elektronikus dokumentumokról elektronikus másolat
készítése és elektronikus aláírással és időbélyegzővel történő hitelesítése az adatok eltárolása,
amely hitelesítés megfelel a külön jogszabályokban szabályozott hitelesítési és tanúsítási
szabályoknak, mely dokumentum így teljes bizonyító erejű okiratnak minősül. Az így rögzített
és eltárolt adatokat Adatkezelő fel kívánja használni bizonyítékként hatósági és bírósági
eljárásban.
kezelt adatok köre: a rögzített iraton szereplő személyes adatok
érintettek köre: azok a természetes személyek, akiknek a személyes adata az adatkezelő által
kezelt iratokon szerepel. Ezen adatokra az iratról másolatot készítő személy saját belső
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályozása alapján adatkezelővé vált.
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás; illetve amennyiben a
hozzájárulás beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséget jelentene, de a dokumentumok
lemásolása, hitelesítése és későbbi felhasználása az adatkezelő jogos érdeke miatt szükséges: az
Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja
adattárolás határideje: annak a hatósági, vagy bírósági eljárásnak a jogerős befejezésig, mely
eljáráshoz bizonyítékként csatolásra kerültek a dokumentumok
adattárolás módja: elektronikusan
adatfeldolgozás: Adatkezelő a fenti tevékenységéhez adatfeldolgozót vesz igénybe. Az
adatfeldolgozást a DO-Q-MENT Kft. végzi (1134 Budapest, Tüzér u. 30. Üzlet 2.).
adatfeldolgozó tevékenysége: adatfeldolgozó az Adatkezelőtől kapott elektronikus másolatot
szervezeti aláírással látja el. Ezt követően az elektronikus másolat tartalmi megfelelése
Adatfeldolgozó felelőssége.
Adatfeldolgozó a szervezeti aláírással ellátott elektronikus másolatokat tárolja, és a másolatok
folyamatos rendelkezésre állását biztosítja Adatkezelő részére.
adatok tárolása: adatfeldolgozó az adatokat a IBM SoftLayer Amsterdam Data Center (AMS01),
Paul Van Vlissingenstraat 16, Amsterdam, Netherlands cím alatt található szerveren tárolja.
További tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az
adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
Név: …………………………………
Telefonszám: …………………….
E-mail cím: ………………………..

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszéknél) lehet élni:

