Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.
Gyűjtési kérelem adatkezelési tájékoztató.

Bakonyerdő Zrt.
Adatkezelési tájékoztató a Társaság „Gyűjtési kérelem” során megadott adatokkal
kapcsolatban
A Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. (továbbiakban a Társaság) a törvények és jogszabályok
rendelkezéseinek értelmében biztosítja a fa, gomba, vadgyümölcsök, gyógynövények gyűjtését az egyéni
szükséglet illetve az meghaladó mennyiség esetében is. Az egyéni szükségletet meghaladó mennyiség
esetén az erdőgazdálkodó hozzájárulása, engedélye szükséges. A kérelemmel kapcsolatos adatkezelés a
hatályos jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016/679 (EU) számú európai parlamenti
és tanácsi rendelet (GDPR), és a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet „az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról” rendelkezései alapján történik.

ADATKEZELŐ NEVE:
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.

Adatkezelő elérhetősége:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Telefon:
Email:

8500 Pápa, Jókai u. 46.
19-10-500227
11345161-2-19
+ 36 1 455 2000
info@bakonyerdo.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Adatvédelmi tisztviselő neve:
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Adatkezelés célja és jogalapja:
A Társaság törvényben és kapcsolódó jogszabályban meghatározott hozzájárulás (továbbiakban:
engedély) kiállítása végett kezeli a kérelmező (továbbiakban érintett) adatait. Továbbá kapcsolattartási
célból a kérelmező önkéntes hozzájárulásával megadott elérhetőségi adatokat.

Érintettek kategóriái:
A Társasághoz gyűjtési kérelemmel forduló személyek.

Személyes adatok kategóriái:
A Társaság az adatkezelés során az alábbi adatokat tárolja az érintett nevét, lakcímét, anyja nevét és
születési helyét és idejét, a gépjármű típusát és rendszámát, valamint elérhetőségeit (email cím, és
telefonszám).

Címzettek kategóriái:
A Társaság engedély nélküli gyűjtés illetve/és az erdei életközösséget károsító vagy veszélyeztető gyűjtés
megszegői ellen – a kiadott gyűjtési engedély 3 évre való visszavonása mellett – az erdészeti hatóságnál
erdővédelmi bírság kiszabását kezdeményezi. A hatósági eljárás esetén az adatokat átadja a hatóság
részére.

Harmadik országba történő adattovábbítás:
Az Adatkezelő harmadik országba adatokat nem továbbít.

Törlésre előirányzott határidők:
A Társaság az adatokat az engedély érvényességi idejéig vagy a tevékenységhez kapcsolódó bizonylatolási
jogszabályok által előírt ideig (számla kiállítását követő 8-10 év) kezeli.

Adatkezelési elvek és jogok
A Társaság az adatokat az Infotv. 4. §-ban meghatározott elvek érvényesítése mellett kezeli továbbá az
Infotv. 14. §-ban meghatározottak szerint biztosítja az Érintetti jogokat.
Ennek értelmében az Érintett személyes adataihoz jogosult hozzáférni, azokról tájékoztatást kérni,
továbbá jogosult a személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés
korlátozásához (zárolásához) és az adathordozhatósághoz való jogával.
Törlési kérelem esetén a kiadott engedély visszavonásra kerül.

Technikai és szervezési intézkedések leírása:
A Társaság elektronikus információs rendszereiben kerülnek tárolásra az adatok. Az adatok hozzáférése
csak a feljogosított személyek számára lehetséges.
Az adatkezelő mindent elkövet a személyes adatok bizalmasságának megőrzése, sértetlenségének és
rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. Ezért adatvédelmi biztonsági szabályzásokat, eljárásokat,
megoldásokat és kontrollokat alakít ki és alkalmaz.

Jogorvoslat:
Információ, panasz
Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és
jogainak gyakorlásáért a Társaség adatvédelmi felelőséhez fordulhat.

Panasz ügyintézés a Hatóságnál
Jogainak érvényesítése érdekében az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság vizsgálatát
kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím:

1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefonszám:

+36 (1) 391-1400

Fax:

+36 (1) 391-1410

E-mail cím:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Bíróság
Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, jogainak
gyakorlásáért bírósághoz is fordulhat.
Illetékes bíróság: Pápai Járásbíróság
Postacím:

8501 Pápa, Pf. 58.

Cím:

8500 Pápa, Fő u. 17.

Telefonszám:

+36-89/313-755, +36-89/318-261

Fax:

+36-89/324-682

E-mail cím:

birosag_papa@papa.birosag.hu

