
 

 

7. sz. melléklet 

 

A Gyulakonyha Élelmezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. 

adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója 
 

 

A Gyulakonyha Élelmezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.  (Társaság vagy 

Adatkezelő) belső adatkezelési folyamatainak nyilvántartása és az érintettek jogainak 

biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja. 

 

A  Gyulakonyha Élelmezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.  az információs 

önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), 

továbbá az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelet (GDPR) alapján, a kapcsolatban 

álló személyek adatainak tekintetében adatkezelőnek minősül. 

 

A Társaság, mint adatkezelő, a feladatellátásaival kapcsolatban kötelezi magát, hogy a 

tevékenységével összefüggő minden adatkezelése megfeleljen a mindenkor hatályos 

jogszabályokban meghatározott adatvédelmi követelményeknek, valamint a Társaság 

Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak. 

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat – 

figyelemmel a jogszabályi rendelkezések változására – bármikor módosíthatja és az 

adatkezelésekben esetlegesen bekövetkezett változásokról az ügyfeleit a módosított tájékoztató 

közzétételével értesíti. 

 

Az Adatkezelő hivatalos neve: Gyulakonyha Élelmezési kereskedelmi és Szolgáltató 

Nonprofit Kft.  

Cégbejegyzés száma:   04-09-009056 
Székhelye:    5700 Gyula, Szt. István u. 29/1. 
Adószáma:    20389808-2-04 

Statisztikai számjele:   20389808-5629-572-04 

Telefonszáma:    66/560-390 

E-mail címe:    gyulakonyha@t-online.hu 

Honalap címe:    www.gyulakonyha.hu 

 

1. A Társaság tevékenységei 
 

Adatkezelő a Gyula Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási keretszerződés alapján 

gyermekétkeztetési feladatok tekintetében, közhasznú tevékenységet lát el. 

 

A Társaság vállalkozási tevékenység keretében az alábbi feladatokat látja el 

 éttermi mozgó vendéglátás,  

 rendezvényi étkeztetés,  

 egyéb vendéglátás,  

 italszolgáltatás 

 

2. Fogalmi meghatározások 
 

Az alábbi fogalmak az Infotv. valamint a GDPR alapján, jelen tájékoztató alkalmazásában 

értendők. 
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Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 

közvetve – azonosítható természetes személy.  

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett) vonatkozó 

bármilyen információ. 

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára 

vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi 

szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy 

egészségi állapotáról. 

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló, és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 

adatok kezeléséhez. 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 

együtt meghatározza. 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált, vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, vagy, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 

útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele. 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely 

egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy 

azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő, vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 

személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges. 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából. 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

 

3. Az adatkezelés elvei 
 

A Társaság a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően 

kezeli az érintettek adatait, melynek érdekében megfelelő biztonsági, műszaki, technikai és 

szervezési intézkedéseket hajt végre, melyek garantálják az adatok biztonságát. Ennek 

keretében gondoskodik a személyes adatok titkosságáról, sértetlenségéről, és rendelkezésre 

állásáról.  



 

 

A Társaság a személyes adatok kezelése során különösen tekintettel van a GDPR 5. cikkében 

meghatározott elvekre. 

 

- „jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”: a személyes adatok kezelése 

jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történik,  

- „célhoz kötöttség”: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és 

jogszerű célból történik, 

- „adattakarékosság”: azon személyes adatok kezelése történik, amely az adatkezelés 

céljának megvalósulásához szükséges, 

- „pontosság”: megtörténik minden olyan ésszerű intézkedés, mely alapján a 

rendelkezésre álló személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek, 

- „korlátozott tárolhatóság”: az adatok tárolása a cél megvalósulásáig, valamint a 

vonatkozó jogszabályi előírások szerinti kötelező megőrzési ideig történik, 

- „integritás és bizalmas jelleg”: a személyes adatok kezelése olyan módon történik, 

hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva van a 

titkossága, sértetlensége, rendelkezésre állása, 

- „elszámolhatóság”: a Társaság, mint adatkezelő felelős a fenti elveknek való 

megfelelésért, illetve képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. 

 

4. Az érintettek jogai 
 

Az érintetteket a személyes adataik kezelésével kapcsolatban a jogszabályi előírás alapján az 

alábbi jogok illetik meg. 

- tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: az érintettek tájékoztatást kérhetnek 

személyes adataik kezeléséről, ellenőrizhetik adataik tartalmát, bármikor kérhetik azok 

helyesbítését, módosítását, illetve a nem kötelezően nyilvántartandó adatok esetében a 

törlését. Továbbá az Adatkezelő az érintett kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt, 

illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, 

az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről 

és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, az adatvédelmi incidens 

körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá 

adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. 
- helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan 

késedelem nélkül helyesbítse a rávonatkozó pontatlan személyes adatokat. 
- törléshez való jog: Adatkezelő a személyes adatot törli, - feltéve, hogy a törlés 

lehetőségét a személyes adat kapcsán a törvény nem zárja ki - ha kezelése jogellenes, a 

kezelt adat hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok 

tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt, továbbá ha bíróság vagy a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlést elrendelte. 
- zároláshoz való jog: Társságunk zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy 

ha rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az 

érintett jogos érdekeit.  
- tiltakozáshoz való jog: érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozhat személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján 

alapuló kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el. 

- adathordozhatósághoz való jog: érintett joga, hogy megkapja a rá vonatkozó, általa a 

Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, géppel olvasható formában, 

és azt más adatkezelő részére továbbítsa. Erre akkor van lehetősége, ha az adatkezelés 

önkéntes hozzájárulás alapján, közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez szükséges és az 

adatkezelés automatizált módon történik. Amennyiben az technikailag megvalósítható, 

érintett kérheti az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 



 

 

- visszavonáshoz való jog: érintett bármikor jogosult a személyes adatok kezeléséhez 

való hozzájárulásának visszavonására. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 

hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogosságát. 

- jogorvoslathoz való jog: érintett a jogai érvényesülésének biztosítása érdekében 

Hatóság, illetve bíróság eljárását kezdeményezheti  

 

5. Adatfeldolgozók, az adattovábbítás címzettjei 

 

A Társaság a feladatai ellátásához adatfeldolgozókat vesz igénybe az alábbi 

tevékenységekhez. 

 

 számlázási rendszer fejlesztése, karbantartása 

 követeléskezelés 

 

A mindenkori adatfeldolgozók megnevezése, elérhetősége a Társaság honlapján érhető el. Az 

adatfeldolgozók személyéről és elérhetőségeiről az Adatkezelőnél személyesen, telefonon, 

írásban postai úton, illetve elektronikus úton is tájékozódhat. 

 

Társaságunk az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél részére átadhatja törvényi 

felhatalmazás alapján. 

 

Feladatai ellátásához kapcsolódóan Társaságunk a vonatkozó törvényi előírások alapján, az 

érintettek személyes adatai közül az adatkezelés céljához szükséges adatokat átadhatja az 

alábbiaknak: 

 

- Gyula Város Önkormányzatának, 

- a fogyasztóvédelmi hatóságnak, 

- a járási hivatalnak, 

- a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a bírósági végrehajtónak, 

- a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas 

bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági 

szerveknek, nyomozó hatóságnak, ügyésznek, valamint bíróságnak. 

 

A fent meghatározott szervezeteket az átadott adatokkal kapcsolatban az adatkezelővel azonos 

titoktartási kötelezettség terheli. Az adatkezelő köteles az adatátadással egyidejűleg az érintettet 

értesíteni. 

 

6. Gyermekétkeztetési feladatok ellátásával kapcsolatos adatkezelések 

 

Adatkezelés célja: gyermekétkeztetési feladatok ellátása 

Érintettek kategóriája: a diétás étkeztetésben résztvevő gyermekek 

Személyes adatok kategóriája: név, valamint a szakorvosi igazolásban foglalt személyes 

adatok, úgymint név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, TAJ szám 

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont]; jogi 

kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] 

Az adatkezelés további jogalapja: tagállami jog alapján [GDPR 9. cikk (2) bek. g.) pont 

Adattovábbítási címzettek: jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében [37/2014 (IV.30.) 

EMMI rendelet] dietetikus szakképesítéssel rendelkező személy 

Törlésre előirányzott határidő: az ide vonatkozó jogszabályi előírások szerint 



 

 

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása papíralapon, elzárt 

irattárban történik.  

Az érintett személyes adataihoz a Társaság részéről kizárólag munkavégzésükkel 

összefüggésben felhatalmazott munkavállalói illetve az adatkezelővel egyéb jogviszonyban 

álló személyek férnek hozzá a feladatuk, munkakörük végzéséhez szükséges mértékben és 

ideig. 

 

7. Időskorúak étkeztetésével kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggő adatkezelések 

 

Adatkezelés célja: időskorúak étkeztetésének ellátása 

Érintettek kategóriája: a diétás étkeztetésben résztvevő érintettek 

Személyes adatok kategóriája: név, valamint a szakorvosi igazolásban foglalt személyes 

adatok, úgymint név, lakcím, születési hely, idő, anyja neve, TAJ szám 

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont]; jogi 

kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] 

Az adatkezelés további jogalapja: tagállami jog alapján [GDPR 9. cikk (2) bek. g.) pont 

Adattovábbítási címzettek: jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében [37/2014 (IV.30.) 

EMMI rendelet] dietetikus szakképesítéssel rendelkező személy 

Törlésre előirányzott határidő: az adatkezelés céljának megvalósulásáig 

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása papíralapon, elzárt 

irattárban történik.  

Az érintett személyes adataihoz a Társaság részéről kizárólag munkavégzésükkel 

összefüggésben felhatalmazott munkavállalói illetve az adatkezelővel egyéb jogviszonyban 

álló személyek férnek hozzá a feladatuk, munkakörük végzéséhez szükséges mértékben és 

ideig. 

 

8. Vállalkozási tevékenységgel összefüggő adatkezelés 

 

Adatkezelés célja: vendéglátási és kapcsolódó tevékenységek végzése 

Érintettek kategóriája: a szolgáltatást igénybe vevők 

Személyes adatok kategóriája: természetes személyek esetén név, lakcím, jogi személyek 

esetén név, cím, adószám 

Az adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont] 

Az adatkezelés további jogalapja: - 

Adattovábbítási címzettek: - 

Törlésre előirányzott határidő: az ide vonatkozó jogszabályi előírások szerint  

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása elektronikusan, 

illetve meghatározott esetekben papír alapon történik elzárt szekrényben.  

Az érintett személyes adataihoz a Társaság részéről kizárólag munkavégzésükkel 

összefüggésben felhatalmazott munkavállalók illetve az adatkezelővel egyéb jogviszonyban 

álló személyek férnek hozzá a feladatuk, munkakörük végzéséhez szükséges mértékben és 

ideig. 

 

 

 

 



 

 

9. Számlázással összefüggő adatkezelés (vevők, szállítók nyilvántartása) 

 

Adatkezelés célja: számlázási és számla feldolgozási tevékenység végzése 

Érintettek kategóriája: az Adatkezelő vevő és szállító partnerei 

Személyes adatok kategóriája: név/cégnév, lakcím/székhely, adószám/adóazonosító, 

számlaadatok 

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont]; 

Az adatkezelés további jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c.) 

pont]; 

Adattovábbítási címzettek: - 

Törlésre előirányzott határidő: a kötelező adatkezelési rendelkezések által előírt időtartam 

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása elektronikusan, 

valamint papíralapon történik.  

Az érintett személyes adataihoz a Társaság részéről kizárólag munkavégzésükkel 

összefüggésben felhatalmazott munkavállalói illetve az adatkezelővel egyéb jogviszonyban 

álló személyek férnek hozzá a feladatuk, munkakörük végzéséhez szükséges mértékben és 

ideig. 

 

10. Követeléskezeléssel kapcsolatos adatkezelés 

 

 Adatkezelés célja: Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos díjak behajtása és 

jogszabályszerinti érvényesítése. 

Érintettek kategóriája: a Társaság szolgáltatásait igénybe vevők 

Személyes adatok kategóriája: név, cím, adószám 

Az adatkezelés jogalapja: jogi igények előterjesztése [GDPR 9. cikk (2) bek. f) pont] 

Az adatkezelés további jogalapja: - 

Adattovábbítási címzettek: követelés érvényesítése céljából a Társaság megbízott ügyvédje, 

Magyar Országos Közjegyzői Kamara, Magyar Bírósági Végrehajtói kar, végrehajtó(k), 

rendőrség. 

Törlésre előirányzott határidő a jogszabályok által előírt időtartam, valamint a díjfizetési 

kötelezettség jogi úton történő érvényesítésnek végéig [5 év] 

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása elektronikusan, 

illetve meghatározott esetekben papír alapon történik elzárt szekrényben.  

Az érintett személyes adataihoz a Társaság részéről kizárólag munkavégzésükkel 

összefüggésben felhatalmazott munkavállalók illetve az adatkezelővel egyéb jogviszonyban 

álló személyek férnek hozzá a feladatuk, munkakörük végzéséhez szükséges mértékben és 

ideig. 

 

11. Személy és vagyonvédelemmel kapcsolatos adatkezelés 

 

Adatkezelő Szent István u. 29/1. sz. alatti telephelyén elektronikus megfigyelőrendszert 

üzemeltet, mely kialakításánál és működtetésénél figyelembe vett jogszabály a személy és 

vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 

CXXXIII. törvény (a továbbiakban Szvtv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).  

 

A Társaság kötelezettségének megfelelve figyelemfelhívó jelzést helyezett el arról, hogy az 

adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz.  

 

 



 

 

A kamera rendszer működéséről szóló tájékoztató a Társaság érintett telephelyén megtalálható, 

azok bárki számára hozzáférhető. 

 

Adatkezelés célja: elsősorban emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, veszélyes 

anyagok, veszélyes gépek megfigyelése, vagyonvédelem. 

Érintettek kategóriája: a Társaság telephelyeire érkező ügyfelek. 

Személyes adatok kategóriája: elsődlegesen a természetes személy arcképmása, továbbá a rá 

vonatkoztatható következtetés, így az adott természetes személy magatartása, viselkedése. 

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] 

Az adatkezelés további jogalapja: - 

Adattovábbítási címzettek: - 

Törlésre előirányzott határidő: 30 nap 

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása elektronikusan 

történik. Az érintett személyes adataihoz a Társaság részéről kizárólag munkavégzésükkel 

összefüggésben felhatalmazott munkavállalói illetve az adatkezelővel egyéb jogviszonyban 

álló személyek férnek hozzá a feladatuk, munkakörük végzéséhez szükséges mértékben és 

ideig. 

 

12. Honlap szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés 

 

A Társaság által működtetett honlaphoz bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása 

nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolódó oldalakon szabadon és korlátozás nélkül 

szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat a weblap gyűjthet a 

látogatókról, ezekből az adatokból azonban személye adat nem nyerhető, így a GDPR, illetve 

az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg. 

 

13. Egyéb adatkezelések 
 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.  

Az adatkezelésekkel kapcsolatos, itt nem rögzített további részletes szabályokat a társaság 

mindenkor hatályos Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzata rögzíti. 

 

A Táraság Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzata, a társaság honlapján bárki számára 

hozzáférhető a www.gyulakonyha.hu honlapon. 

 

14. Személyes adatokra vonatkozó kérelmek 
 

A Társaság tevékenységeivel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozóan kérelmet 

írásban, levélben, vagy e-mail-ben a gyulakonyha@t-online.hu címen lehet előterjeszteni. 

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 

napon belül írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus 

úton, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást 

kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még 

nem nyújtott be.  

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a 

felvilágosítás megtagadására mely törvény, mely rendelkezése alapján került sor.  

A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági 

jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a 

továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. 

 

http://www.gyulakonyha.hu/
mailto:gyulakonyha@t-online.


 

 

15. A jogosulatlan adatkezeléssel szembeni jogorvoslati lehetőségek 
 

Az érintett, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen jogsértést tapasztal abban az 

esetben a Társaság ügyvezetőjéhez, vagy adatvédelmi tisztviselőjéhez (korábban belső 

adatvédelmi felelős) fordulhat az ügyének kivizsgálása érdekében. 

 

Adatkezelő elérhetőségei: 

 

Név:   Gyulakonyha Élelmezési kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.  

Székhelye:  5700 Gyula, Szt. István u. 29/1. 
Telefonszáma:  66/560-390 

E-mail címe:  gyulakonyha@t-online.hu 

Honalap címe:  www.gyulakonyha.hu 

 

A mindenkori adatvédelmi tisztviselő neve, beosztása és elérhetősége a Társaság honlapján 

érhető el. 

 

Az Érintett eljárást kezdeményezhet az Adatkezelővel szemben a Gyulai Járásbíróságon, de az 

eljárás az érintett választása szerint megindítható a lakó-vagy tartózkodási helye szerinti 

törvényszéken is.  

 

Gyulai Járásbíróság elérhetőségei: 

 

Név:    Gyulai Járásbíróság 

Székhely:  5700 Gyula, Béke sgt. 38. 

Levelezési címe: 5701 Gyula, Pf.: 49. 

Telefonszám:  66/562-220 

E-mail cím:  birosag@gyula.birosag.hu 
 

Az érintett – amennyiben az ügyben nem folyik bíróság előtt eljárás – a Hatóságnál ingyenesen 

vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a 

közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok 

gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány.  

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál elérhetőségei: 

 

Név:    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely:  1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefonszám:  06-1/391-400 

E-mail cím:  ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap:  http://www.naih.hu 

 

 

Jogellenes adatkezeléssel vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével okozott 

kárért az érintett sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az 

adatfeldolgozó által okozott kárért is, azonban az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a 

kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

 

mailto:gyulakonyha@t-online.hu
http://www.naih.hu/

