
 

Adatkezelési tájékoztató a faanyag-forgalmazással összefüggő adatkezeléshez  
 

Adatkezelő megnevezése:    Budapesti Erdőgazdaság Zártkörűen  

    Működő Részvénytársaság 

Adatkezelő rövidített neve:    Budapesti Erdőgazdaság Zrt. 

Adatkezelő cégjegyzékszáma:    Cg. 01-10-042135 

Adatkezelő adószáma:    10816583-2-41 

Adatkezelő székhelye:    1033 Budapest, Hévízi u. 4/A.  

Adatkezelő e-elérhetősége:    bp-erdo@bp-erdo.hu 

Adatkezelő képviselője:    Szalay László vezérigazgató 

Adatvédelemért felelős személy neve:   Dr. Nemere János 

Adatvédelemért felelős személy elérhetősége:  bp-erdo@bp-erdo.hu 

Telefonszáma:      +3613878859 

 

Tájékoztatjuk, hogy a faanyag-forgalmazással összefüggésben személyes adatait az alábbiak szerint 

kezeljük: 

 

adatkezelés célja: szolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatban szerződéses adatok felvétele   

kezelt adatok köre:  

magánszemélyek esetében: név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő, adóazonosító jel, bankszámlaszám; 

e-mail cím 

vállalkozások esetében: név, adószám bankszámlaszám, cégjegyzékszám, telephelyek címe, székhely címe, 

képviselő neve, elérhetősége, e-mail cím; 

egyéni vállalkozók esetében: név, székhely cím, telephely cím, anyja neve, születési hely, idő, egyéni 

vállalkozói igazolvány száma vagy nyilvántartási száma, adószám, bankszámlaszám, e-mail cím;  

őstermelő esetében: név, cím, születési hely, idő, adószám, adóazonosító jel, TAJ szám, őstermelői 

igazolvány száma, bankszámlaszám, e-mail cím. 

adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és 6. cikk (1) b) 

 

Továbbá: 

adatkezelés célja: faanyag értékesítése és a megrendelő részére történő kiszállítása, az értékesítés és 

kiszállítás dokumentálása 

kezelt adatok köre:  

számlázáshoz szükséges adatok természetes személy esetén vevő neve, címe 

szállításhoz szükséges adatok:  

- szállítójegy kiállítója és technikai azonosítója, mely alap esetben az erdőgazdálkodói kód 

(AA0107570), vevő neve, címe, és ha szükséges technikai azonosító száma,  

- átvevő neve és címe,  

- fuvarozó neve, és címe,  

- az átvétel és a feladás helye,  

- a szállító jármű és kisérő pótkocsi rendszáma,  

- műveleti lap sorszáma,  

- EKAER szám, ha szükséges,  

- az értékesítést bizonylatoló számla sorszáma, kivéve ha szállítást követően kerül a számla 

kiállításra ez esetben a szerződés száma,  

- szállítójegy és szállításra történő átadás kiállításának időpontja,  

- szállított termék megnevezése, minősége, fafaj kód,  

- mennyiség és mértékegység,  

- tűzifa esetén a vásárlói tájékoztató átvételéről szóló nyilatkozat,  

- kiállító, átvevő, és szállító aláírása 

Nem kötelező, csak szükség esetén kell rögzíteni: 
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- szállítási távolság,  

- menetlevél szám,  

- kilométeróra állás,  

- árutömeg bizonylat,  

- mellékletek, megjegyzések 

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) c) alapján a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 

szállítójegy adattartalmát illetően az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvény 90. § (1), valamint a fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a 

műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 58/2017. (XII. 18.) 

FM rendelet 3. § (1) 

számla adattartalmát illetően: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a 

adattárolás határideje: 8 év 

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan 

Adatbiztonsági intézkedések: 
A papíralapon kezelt személyes adatai biztonságának védelme érdekében az alábbi intézkedéseket 

alkalmazzuk: 

- az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más 
számára fel nem tárhatóak; 

- a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűz- és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott 
helyiségben helyezük el; 

- a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá; 
- a Társaságunknál adatkezelést végző munkatársak a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az 

olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rájuk bízott adathordozókat elzárják, vagy az 
irodát bezárják; 

- a Társaságunk adatkezelést végző munkatársai a munkavégzés befejeztével a papíralapú 
adathordozót elzárják; 

- amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan 
tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza a Társaságunk. 

 
Amennyiben a papíralapon tárolt személyes adat kezelésének célja megvalósult, úgy intézkedünk a papír 

megsemmisítéséről. A megsemmisítésért felelős munkavállaló a megsemmisítéssel érintett szervezeti 

egység bevonásával állítja össze a megsemmisítendő iratcsomagot. A megsemmisítésen háromtagú 

Megsemmisítési Bizottság vesz részt. A megsemmisítését tényét jegyzőkönyvben rögzítjük. 

 
A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatai biztonsága érdekében alkalmazott biztonsági 

intézkedések: 

- a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható 
jogosultsággal - legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak 
cseréjéről a Társaságunk rendszeresen, illetve indokolt esetben gondoskodik; 

- A jelszókezelés szabályait, jelszóválasztás és jelszóvédelem szabályait az Informatikai 
Biztonsági Szabályzatunk részletesen tartalmazza 

- az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül;  
- a hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) tárolt adatokhoz csak megfelelő 

jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá; 
- amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot 

tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető; 
- a Társaságunk a hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szervereket magas 

rendelkezésre állású infrastruktúrával védi, az adatvesztést mentésekkel és archiválással kerüli 
el; 

- a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból napi mentést végezünk, a mentés 
a NAS szerver segítségével történik, amely az egyéb szerverektől eltérő épületben található  

- a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodunk; 
- a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával akadályozzuk meg az 

illetéktelen személyek hálózati hozzáférését. 
 



Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint hozzáférést kérhet személyes adataihoz, 

kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – 

törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen az adatfelvételénél jelzett 

módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. 

 
Tájékoztatás joga 
A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy Ön tájékoztatást kapjon az adatkezelés 
tényéről és céljairól, valamint más tényezőkről. 

 
Az Ön kérelmére a Társaságunk tájékoztatást ad az Önről kezelt, illetve adatfeldolgozó által feldolgozott 
adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, 
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, 
hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - személyes adatainak továbbítása esetén - 
az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

 
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, ha a Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási 
kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett 
költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése 
helyesbítéshez vezetett. 
 
Hozzáférés joga: 
Ön jogosult arra, hogy az Önről kezelt személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést 
kapjon: 

- az adatkezelés célja; 

- az érintett személyes adatok kategóriái; 

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket, nemzetközi 

szervezeteket; 

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai; 

- az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 

kezelése ellen; 

- a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

- ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 

- automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az 

esetekben az alkalmazott logikára és az arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen 

adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Továbbá jogosult arra is, hogy az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot kérjen. Egy 
másolati példány díjmentes, minden további másolatért díjat számíthatunk fel. 
 
Helyesbítés joga 
Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó 
pontatlan személyes adatokat, vagy kérje azok kiegészítését. 

 
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges 
adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, a GDPR 17. cikkében 
meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törléséről. 
 
Törlés és elfeledtetés joga 
Ön jogosult arra, hogy kérésére Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó 
személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs 

más jogalapja;  



- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  
- a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermekek részére az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor; 
 

A személyes adat azonban az Ön kérelmére sem törölhető abban az esetben, ha az adatok kezelésére: 
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából 

- közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, 
amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az 
adatkezelést; vagy 

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez  
van az adott adatkezelésre szükség. 

 
Korlátozáshoz/zároláshoz való jog 
Ön jogosult arra, hogy kérelmére a Társaságunk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike 
teljesül: 

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, hogy Társaságunk ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 

- ha társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy 

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos 
indokaival szemben. 

 
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 
kapcsolódó értesítési kötelezettség 
 
Társaságunk minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelési 
korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy 
aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatást adunk e címzettekről. 
 
Tiltakozás joga 
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
közérdekű vagy a Társaságunkra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 
feladattal kapcsolatos kezelése, vagy Társaságunk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése 
kapcsán végzett kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

 
Ön tehát tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen: 

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Társaságunkra vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez vagy adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint  

- törvényben meghatározott egyéb esetben. 
 
Társaságunk a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül 
áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez. 

 
Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 
napon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.  
 



Amennyiben a tiltakozás megalapozott, úgy az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és 
adattovábbítást is – Társaságunk megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az 
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes 
adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

 
Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő 
szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével 
állásfoglalást kérhet az adatvédelmi tisztviselőtől, aki azt három napon belül teljesíti. 

 
Bírósághoz fordulás joga és panasztétel joga 
Ha a Társaságunk az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 
megszegésével másnak kárt okoz, illetve ha az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott 
személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat megtéríti. Társaságunk mentesül az okozott kárért való 
felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Ön 
személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem 
téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.  

 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 

Budapest, Falk Miksa u. 9-11.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél 

élhet.  

 


