ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÁS
ADATKEZELÉSHEZ
1. BEVEZETÉS
Ezen dokumentum célja, hogy tájékoztatást nyújtson Kia gépjárművével kapcsolatos akciós ár igénybevételének feltételeiről és
az ehhez kapcsolódó, a KIA Motors Hungary Kft. (továbbiakban KIA) által végzett, adatkezelési tevékenységekről.
A KIA rendkívül fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és az adatok tárolására, kezelésére, felhasználására vonatkozó
megfelelő tájékoztatás biztosítását.
Fontos kiemelni, hogy Önt az adatkezelés során törvényileg biztosított jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg,
melyekről lentebb részletesen is talál információt. Ezen tájékoztató kizárólag a KIA, mint adatkezelő fél által történő
adatkezelésre vonatkozik.
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót! Amennyiben adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kérdése,
észrevétele lenne, vagy az adatkezeléssel összefüggő jogait szeretné érvényesíteni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot belső
adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi elérhetőségen: adatvedelem@kiamotors.hu

2. KIK KEZELIK ADATAIMAT?
2.1. Adatkezelő
KIA Motors Hungary Járműkereskedelmi Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Adatvédelmi tisztviselő: Steixner Balázs | adatvedelem@kiamotors.hu
2.2. Főbb adatfeldolgozó(k)
Márkakereskedések
Az adott márkakereskedés mely szolgáltatását igénybe veszi gépjármű vásárlás céljából. Márkakereskedő partnereink
mindenkor listáját eléri honlapunkon a következő link segítségével: https://www.kia.com/hu/markakereskedesek/
2.3 Egyéb címzettek
A Kia harmadik fél számára nem adja át az adatokat.

3. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ISMERTETÉSE
A KIA-nak gyártásmegrendelési ügymenetének optimalizáláshoz szüksége van az Ön egyes adataira. A gépjárművek gyártása
során prioritást elveznek azon gépjárművek, melyek szerződött magánszemélyek részére kerülnek gyártásba. Alacsonyabb
prioritást élveznek a készletgazdálkodási optimalizációs célból, vagy bemutatóautóként megrendelt gépjárművek. Ebből
adódóan az Ön számára a lehető leggyorsabban tudjuk új gépjárművét leszállítani. Ahhoz, hogy megbizonyosodhassunk róla,
hogy a megrendelés mögött ténylegesen magánszemély áll, illetve, hogy bizonyos kedvezményekre ténylegesen jogosult, a
következő adatkezelési tevékenységeket végezzük:
Adatkezelési cél: a KIA gyártásmegrendelési ügymenetének optimalizálása és üzemeltetése
Adatok forrása és az adatkezelés jogalapja: az adatokat közvetlenül az érintettől gyűjtik, kezelésük az érintett önkéntes
hozzájárulásán alapul
Kezelt adatok köre: név, gépjármű forgalmi engedélyének másolata, különleges kedvezmények esetén a jogosultságot igazoló
dokumentumok másolatai (például: munkáltatói igazolás, diploma másolat, orvoskamarai igazolvány, meglévő gépjármű
forgalmi engedélye).
Adatok tárolásának időtartama: a KIA adatait maximum fél évig tárolja, utána automatikusan megsemmisíti.
Következmények hozzájárulás megtagadása esetén: amennyiben nem járul hozzá személyes adatai kezeléséhez, úgy
gépjárművét csak listaáron, kereskedői készletre tudja megrendelni választott márkakereskedése. Ilyen esetben semmilyen
személyes adata nem kerül a KIA számára átadásra, így nem fogjuk tudni, hogy adott gépjármű szerződő ügyfél számára került
megrendelésre, ami hátrányosan befolyásolhatja a gyártási időt, ugyanis prioritásban automatikusan hátrébb sorolódnak az
ügyfél nélküli gépjárművek.

4. AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK ÉS JOGORVOSTLATI LEHETŐSÉGEK
4.1. Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Amennyiben az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul (adatkezelés jogalapja), úgy bármikor joga van a
hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét.

Önt az adatkezelés során ezen túl a következő jogok illetik meg:
Tájékoztatáshoz való jog
Az Ön számára a KIA az adatkezelést megelőzően, vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet megkezdését követően
megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelés lényeges
szempontjairól.
Hozzáféréshez való jog
Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy történik-e Önre vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik, illetve joga
van megismerni az adatkezelés lényeges szempontjait.
Adatok helyesbítéséhez való jog
Ön jelezheti, hogy általunk kezelt adatai pontatlanok, és kérheti helyesbítésüket.
Törléshez való jog
Ön bármikor kérheti adatai törlését.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben.
Adathordozhatósághoz való jog
Ön kérheti, hogy az Önre vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc,
.pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az eredeti adatkezelő.
Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak
meghatározott okból történő kezelése ellen.
4.2. Jogorvoslati lehetőségek
Az adatkezelő esetleges adatkezeléssel
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

összefüggő

jogsértése

ellen
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a
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Adatvédelmi

és

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogsértés esetén bírósági jogorvoslathoz is joga van. Bírósági jogorvoslathoz való jogának
érvényesítése érdekében az adatkezelési műveletekkel összefüggésben az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha
megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes
adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott
előírások megsértésével kezeli.

Név:
Cím:
Dátum:
A fenti adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megértettem és elfogadom és hozzájárulok, hogy a KIA
megadott adataimat gyártásmegrendelési ügymenetének optimalizálásá és üzemeltetése céljából
kezelje.
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