1.sz. melléklet

Szerződés kiegészítés

1. A szerződésben szerepeltetett kapcsolattartók nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát a Posta
Paletta Zrt. kizárólag a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából a szerződés
teljesítése vagy megkötéséhez, módosításához megszüntetéséhez – ideértve a szerződés nem
vagy nem szerződésszerű teljesítéséhez kapcsolódó kommunikációt is – szükséges lépések
megtétele érdekében kezeli.
2. Az adatok Posta Paletta Zrt részére való megadásának megfelelő jogalapját az Elfogadóhely és
kapcsolattartója közötti jogviszonyban az Elfogadóhely köteles biztosítani. Az Elfogadóhely jelen
szerződés aláírásával kijelenti, hogy az adatok átadására megfelelő jogalappal rendelkezik.
3. A kapcsolattartó adatok kezeléséhez a Posta Paletta Zrt-nek jogos gazdasági érdeke fűződik, ami
abban nyilvánul meg, hogy a szerződés szerződésszerű teljesítésének biztosításához
elengedhetetlen, hogy a Felek egymással a kapcsolatot tartani tudják.
4. A kapcsolattartói adatok kezelésének időtartama a kapcsolattartó kapcsolattartási jogának
megszűnésétől, de legkésőbb a szerződés megszűnésétől számított 5 év. Ekkor a szerződések
kapcsolattartójának adatai törlésre, az ezt nyilvántartó dokumentumok megsemmisítésre kerülnek.
5. A kapcsolattartó tiltakozhat adatai kezelésével szemben vagy kérheti annak törlését, zárolását
(korlátozását) vagy helyesbítését.
6. Tekintettel a 2. pontban foglaltakra a kapcsolattartó az 5. pont szerinti kérelmeit elsődlegesen az
Elfogadóhelynél nyújthatja be. Az Elfogadóhely a Posta Paletta Zrt.-t köteles haladéktalanul
értesíteni, amennyiben a kapcsolattartó 5. pontban meghatározott kérelmének megfelelően a
kapcsolattartó adataiban változás állt be vagy az adatok tovább nem kezelhetők. Amennyiben az
érintett kapcsolattartó adatait az Elfogadóhely törölni kéri, köteles ezzel egyidejűleg új
kapcsolattartót kijelölni és annak adatait a Posta Paletta Zrt. részére átadni.
7. Amennyiben a tiltakozást az adat törlése, zárolása vagy helyesbítése iránti kérelmet a kapcsolattartó
személy a kijelölt Posta Paletta Zrt. kapcsolattartó részére jelzi, a Posta Paletta Zrt. a kérelemről az
Elfogadóhelyet a 2. pontban foglaltakra tekintettel értesti.
8. A Posta Paletta Zrt. az Elfogadóhely kapcsolattartójának adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatás
kérésére – erre irányuló kérés esetén írásban – megadja a kérelmet benyújtó kapcsolattartónak a
kezelt adatait és az adatkezelésre vonatkozóan minden kért információt közöl a kérelmet benyújtó
kapcsolattartóval. A kapcsolattartó a kérését a kijelölt kapcsolattartó részére tudja benyújtani
azonosító adatai (név, e-mail cím, telefonszám,) és a szerződés száma megadásával.
9. A Posta Paletta Zrt. tájékoztatja az Elfogadóhely kapcsolattartóit, hogy amennyiben az Elfogadóhely
azon adatkezelését, amely szerint adataikat a Posta Paletta Zrt. részére kapcsolattartás céljából
megadta, sérelmesnek véli, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu honlap: www.naih.hu) valamint választása szerint lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.
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