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Felelős  
 
Az ECOMAL-csoport központi adatkezeléséért Európában az ECOMAL Europe GmbH (a továbbiakban: 
„ECOMAL”) felel. Ezt a társaságot a Alexander Dziadur és Dirk Sandmann ügyvezető úr képviseli. 
 
A felelős és annak képviselője a következő elérhetőségen érhető utol:  
 
 Cím:  Wilhelm-Schauenberg-Str.7, 79199 Kirchzarten, Németország 
 Telefon: +49 7661 395-0 
 Telefax: +49 7661 395-980 
 E-Mail:  info@ecomal.com 
 
 
Megbízott adatvédelmi tisztségviselő  

 
Az ECOMAL egy külsö megbízott adatvédelmi tisztségviselőt jelölt ki:  

 
Marc E. Evers ügyvéd 

DataSEKure Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Weilerstr. 9 

79252 Stegen, Németország  
Tel.: +49 761 - 3876955 

E-Mail: datenschutz@datasekure.de 
www.datasekure.de 

 
 
Személyes adatok kategóriája  
 
Az ECOMAL a gyártók, ügyfelek, szolgáltatók, illetve vállalkozók, valamint pályázói, gyakornokai és egyéb 
látogatói, továbbá a megnevezettek bármely alkalmazottjának (a továbbiakban: „érintett”, illetve többes 
számban „érintettek”) következő személyes adatait kezeli (a továbbiakban: „személyes adatok”, vagy 
„adatok”), amennyiben ezek az adatok felmerülnek: 
 

  Vezetéknév, keresztnév 
              Cég, cím, ország 
  Telefonszám, fax, e-mail és egyéb kapcsolattartási adatok   
  Foglalkozásmegjelölés; beosztás  
  Bankadatok   
  Képadatok (az ECOMAL-hoz történő belépés keretében Kirchzartenben) 
  Videóadatok (az ECOMAL-hoz történő belépés keretében Kirchzartenben) 
  Egyéb adatok, amelyeket az érintettek a szerződéses jogviszony, illetve a 

 pályázati eljárás keretében az ECOMAL rendelkezésére bocsátottak , mint például a születési 
dátumok, önéletrajz, állampolgárság, adóazonosító szám, adóosztály, nyugdíjbiztosítási 
szám, felekezeti hovatartozás, valamint a betegbiztosító pénztárral kapcsolatos adatok. 

.  
A kezelt személyes adatok nem nyilvános forrásból származnak. A kezelendő adatok közvetlenül az érintettek 
szférájából erednek.  
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A személyes adatok kezelésének jogalapja  
 
A jogalapot a következő tényállások jelentik az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdése 
szerint:  
 

 6. cikk (1) bekezdés a) pont (a mindenkori érintettek hozzájárulása),  
 6. cikk (1) bekezdés b) pont (egy szerződés mindenkori érintettek általi teljesítése),  
 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítése, ami az ECOMAL-t terheli),  

és/vagy  
 6. cikk (1) bekezdés f) pont (az ECOMAL, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése a 

mindenkori érintettek érdekeinek és alapvető szabadságainak érintése nélkül). 
 
 
Az adatkezelés és adattárolás célja  
 
Az adatgyűjtés, adatkezelés és adatfelhasználás a mindenkori érintettekkel történő ügykezelés, elszámolás, 
kommunikáció, a mindenkori szerződéses jogviszonyok, illetve a pályázati eljárások, valamint a reklám, 
információ rendelkezésre bocsátása céljából történő kapcsolatfelvétel, technikai kérdések tisztázását, 
vásárokra történő meghívás, alkatrészminták küldése és szervezése, hírlevelek elküldése és webinárok 
szervezése célját szolgálják.  
 
Az ECOMAL a keletkező adatokat az ECOMAL belső elektronikus adatkezelő rendszerében és fizikailag a 
szakosztályain, valamint kihelyezve külső adatfeldolgozók által tárolja. Az ECOMAL jogszerű szervezeti és 
műszaki óvintézkedésekkel biztosítja a keletkező személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés ellen.  
 
 
Személyes adatok átvevője 
 
Egyes személyes adatok továbbadására az ECOMAL által alkalmazott adatfeldolgozók részére történik (pl. 
IT-szolgáltatók, iratmegsemmisítők, stb.).  
 
Egyébként a személyes adatok továbbadására kizárólag jogszabályban előírt átadás útján kerül sor.  
 
Az ECOMAL csak akkor adja tovább az érintettek személyes adatait harmadik személyek részére, ha: 
 

 ahhoz a mindenkori érintettek kifejezett hozzájárulásukat adták (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 
(1) bekezdés a) pont), 

 szerződéses jogviszony elintézéséhez, illetve pályázati eljárások mindenkori érintettekkel történő 
lebonyolításához szükséges (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), 

 jogi kötelezettség írja elő a továbbadást (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont), 
 az adatkezelés az érintett, illetve egy érintett alkalmazottjának vagy egy másik természetes személy 

létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés d) pont), 

 vagy a továbbadás az ECOMAL vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében 
szükséges, amennyiben nem áll fenn a mindenkori érintetteknek túlnyomórészt az adatok tovább nem 
adásához fűződő jogos érdeke. Az ECOMAL jogos érdeke a vállalkozások teljesítőképességének és 
jövedelmezőségének fenntartása (adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont). 
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A személyes adatok tárolásának időtartama 
 
A mindenkori érintettek tárolt személyes adatai az általános kapcsolati lekérdezések, illetve a mindenkori 
tartalmi lekérdezések, illetve az érintettekkel megkötött szerződések teljesítéséhez, illetve a pályázati 
eljárások lefolytatásához szükséges ideig kerülnek tárolásra. Amennyiben az adatkezelés, a szerződéses 
viszony, illetve a pályázati eljárás véget ért, illetve a mindenkori érintett az alábbiakban megnevezett jogait 
kihasználja, az érintettek adatai a gyakorolt jog szerint kerülnek kezelésre, illetve törlésre, amennyiben törvényi 
előírások nem írnak elő hosszabb megőrzési időt.  
 
A reklámozás, információ rendelkezése céljából történő kapcsolatfelvétel, technikai kérdések tisztázása, 
vásárokra történő meghívás, alkatrészminták küldése és szervezése, hírlevelek elküldése és webinárok 
szervezése céljából keletkezett adatok addig kerülnek tárolásra, amíg a mindenkori érintett az alábbiakban 
megnevezett jogaival nem él. 
 
Mihelyt a jogszabályi, különösen az adó-, és kereskedelmi jogi megőrzési határidők lejártak, a mindenkori 
érintettek személyes adatai minden esetben törlésre kerülnek. 
 
 
Adatok átadása harmadik országba 
 
Az ECOMAL adott esetben az érintettek személyes adatait átadja anyavállalata, a Vishay Europe GmbH (a 
továbbiakban: „Vishay”) részére, illetve a Vishay kapcsolt vállalkozásai részére. Az ECOMAL ebben a körben  
nem tudja kizárni, hogy az adatok további, Európai Unión kívüli országokba, különösen az USA-ba 
továbbításra és ott kezelésre kerül. Az EU adatvédelmi előírásai a Vishay, illetve a Vishay kapcsolt 
vállalkozásai, mint az ECOMAL és annak európai testvérvállalatai között 2020. április 1-jei keretmegállapodás 
keretein belül megfelelő garanciát nyújtanak az általános adatvédelmi rendelet 46. cikk (1) bekezdése 
értelmében. Az adatátadásra az általános adatvédelmi rendelet 46. cikk (2) bekezdés c) pontja szerint 
szabványos adatvédelmi záradékok felhasználásával történik, amelyeket a bizottság az általános adatvédelmi 
rendelet 93. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálati módszerekhez bocsátott ki.  
 
 
Az érintetteknek a következő jogaik vannak: 
 

 az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdése szerint az ECOMAL részére adott 
hozzájárulást bármikor visszavonni. Ennek az a következménye, hogy az ezen a hozzájáruláson 
alapuló adatkezelést a jövőben nem lehet tovább folytatni; 
 

 az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke szerint az ECOMAL által kezelt személyes adatokról 
tájékoztatást kérni; 
 

 az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke szerint haladéktalanul az ECOMAL által tárolt helytelen 
személyes adatok helyesbítését, illetve kiegészítését kérni; 
 

 az általános adatvédelmi rendelet 17. cikke szerint az ECOMAL által tárolt személyes adatok törlését 
kérni, amennyiben az adatkezelésre nem a szabad véleménynyilvánításhoz és információhoz való jog 
gyakorlásához, jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, közérdek, illeve annak érvényesítése 
alapján, törvényes jog gyakorlása, illetve megvédése érdekében van szükség; 
 

 az általános adatvédelmi rendelet 18. cikke szerint a személyes adatok kezelésének ott meghatározott 
kivételekre történő korlátozását kérni; 
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 az általános adatvédelmi rendelet 20. cikke szerint az ott meghatározott követelményeknek megfelelő, 

az ECOMAL rendelkezésére bocsátott személyes adatoknak egy strukturált, szokásos és géppel 
olvasható formátumban történő átvételét, illetve másik adatkezelőnek történő átadását kérni, továbbá 
 

 az általános adatvédelmi rendelet 77. cikke szerint egy hatóságnál panaszt tenni. Az ECOMAL 
tekintetében illetékes hatóság vagy az országos adatvédelmi tisztségviselő Baden-Württemberg, 
Königstraße 10 a, D-70173 Stuttgart, E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de, Telefon: +49 (0)711 – 615541-0, 
vagy bármelyik ECOMAL-vállalat mindenkori illetékes nemzeti hatósága, amelyik ezt az adatvédelmi 
tájékoztatót közzétette.   
 
 

Tiltakozás joga: 
 
Amennyiben az ECOMAL a személyes adatok kezelésével érdekkiegyenlítést végez, a mindenkori érintett az 
általános adatvédelmi rendelet 21. cikke szerint tiltakozhat az adatkezelés ellen.  Az ilyen tiltakozás jogának 
gyakorlása során annak az oknak az ismertetését kérjük, ami miatt az ECOMAL a személyes adatokat nem 
kezelheti. Egy megindokolt tiltakozás esetén az ECOMAL megvizsgálja a tényállást és vagy megszüntetésre, 
illetve hozzáigazításra kerül az adatkezelés, vagy az ECOMAL a mindenkori érintett számára bizonyítja és 
igazolja a kényszerítő védendő okokat, amelyek alapján az ECOMAL tovább folytatja az adatkezelést. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*A könnyebb olvashatóság érdekében a szerkesztés során mellőzésre került a nemek megkülönböztetése. A 
munkavállalók egyforma kezelése érdekében az, hogy melyik nemről van szó, független a megjelöléstől. 
 


