Különös adatkezelési tájékoztató -

Számlák és az ahhoz kapcsolódó bizonylatok nyilvántartása – különös adatkezelési
tájékoztató
Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Lechner Tudásközpont (a továbbiakban
Adatkezelő) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját Számlák és az ahhoz kapcsolódó
bizonylatok nyilvántartása tárgyú adatkezelés tekintetében. Jelen Különös Adatkezelési
Tájékoztatót az Általános Adatkezelési Tájékoztatóval együtt kell kezelni és értelmezni.
Az általános adatkezelési tájékoztató elérhetősége:
www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem
A jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató az Általános Adatkezelési Tájékoztató felépítését
követve az adatkezelésnek csak azon feltételeiről és körülményeiről tartalmaz információt,
amely feltételek és körülmények az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban nem szerepelnek
vagy attól eltérnek. Emiatt az egyes fejezetek számozása nem feltétlenül folytonos.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
Jelen adatkezelés tekintetében az adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő
adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az
Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI
Jelen adatkezelés célja:

A vevői és szállítói kapcsolatok adminisztrációja

AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A jelen adatkezeléssel érintett természetes
személyek köre:

Vevő

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a
következő személyes adatokat kezeli:

Az Áfa tv. 169.§ által meghatározott
kötelező adattartalom: számla kibocsátás
kelte, számla sorszáma, amely a számlát
egyértelműen azonosítja, számlakiállító
neve, címe, adószáma, vevő neve, címe,
vevő - belföldi adóalany - adószáma,
értékesített termék/szolgáltatás
megnevezése értékesített
termék/szolgáltatás mennyisége,
értékesített termék/szolgáltatás nettó
egységára (adó nélküli értéke), számla nettó
értéke (adó nélküli értéke), az ÁFA
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százaléka és értéke; A számlát alátámasztó
bizonylatok

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI
Jogi kötelezettség 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja – az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;

Jelen adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelést meghatározó jogszabályok
illetve GDPR 6.cikk (1) bek. f) pont szerinti
jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén
az adatkezelést megalapozó jogos érde

2017. évi CL. törvény (új Art.) 78. § (3)
bekezdés, 2000. évi C. tv.

Személyes adatok különleges kategóriáinak
kezelése esetén a személyes adatok
különleges kategóriájának megnevezése:

Nem különleges adat

Az különleges adatok kezelésének további
feltétele(i) a GDPR 9. cikke (2) bekezdés
alapján:

Nem releváns

AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA
Jelen adatkezelés tekintetében az adatok
megőrzési ideje, illetve az megőrzési idő
meghatározására irányadó szempontok:

A számla kiállításától számított 8 év, a
számviteli év lezárását követő 8 év.

EGYÉB FELTÉTELEK
Az adatszolgáltatás elmaradásának
lehetséges következményei:

Jogszabályi kötelezettség az
adatszolgáltatás

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk
(2) bek. e) pontra

Az adatszolgáltatás kötelező

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI
Jelen adatkezelés során igénybe vett
adatfeldolgozók:

Nem releváns, DMS ONE Zrt.
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Jelen adatkezelés során az alábbi
szervezetekkel történik közös adatkezelés:

Nem releváns

Jelen adatkezeléshez kapcsolódóan
rendszeres adattovábbítás történhet az
alábbi címzettek irányába:

Nemzeti Adó és Vámhivatal

Az adatfeldolgozók és a közös adatkezelők listája megtekinthető az alábbi hivatkozásra
kattintva: www.lechnerkozpont.hu/oldal/adatvedelem

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS
Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy
profilalkotást.

AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME
Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.
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