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TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

 
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú 
rendeletének 13. cikke szerint. 

 
Közvetítő: Best Step s.r.o., Gazdovská 34/6, 945 05 Komárno, Cg.:45 954 551, bejegyezve a 
Nyitrai Járásbíróság cégjegyzékébe, szakasz: sro, betétszám: 27997/N 
 
Közvetítő elérhetőségei: e-mail: beststepsro@gmail.com 
 
A felelős személy elérhetőségei: nincs meghatározva 
 
A kezelt adatok köre: az érintett személy neve és vezetékneve, állandó lakhelyének vagy egyéb 
lakhelyének címe, születési dátuma/ születési száma, személyi azonosító igazolvány száma, 
cégjegyzékszám, számlaszám.  
 
A személyes adatok kezelésének célja: 
Számviteli dokumentumok feldolgozása a könyvvitel során, készpénzes kifizetések pénztári 
bizonylatok által, számlák kiállítása, beérkező számlák, szállítólevelek, megrendelések.    
 
Személyes adatok kezelésének jogalapja: 
Az adatkezelés az adatkezelő a 6. cikk 1. bek. c) pontja / RENDELET szerinti jogi kötelezettségének 
teljesítéséhez szükséges, hivatkozva a számvitelről szóló 731/2002 számú törvényre, az áfáról szóló 
222/2004 számú törvényre és egyéb… törvényekre.  
 
Személyes adatok iránti kérelem és a megtagadás lehetséges következményei: 
A személyes adatok szolgáltatása törvényi követelmény. Az érintett személy köteles a személyes 
adatok szolgáltatására, ellenkező esetben az általános kötelező érvényű jogszabályból származó 
kötelezettségeit az adatkezelő nem tudja teljesíteni.  
 
Címzettek/ címzettek köre: 
A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, felsőbb államigazgatási szerv, Pénzügyi Igazgatási 
Hivatal. 
 
Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe való továbbítása: nincs 
 
Az adatkezelés időtartama: 
A levéltárakról és nyilvántartásokról szóló törvény értelmében. 
 
Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is: nincs 
 
 
Az érintett személy jogai: a személyes adatok hozzáféréséhez való jog, a személyes adatok 
helyesbítéséhez való jog, a személyes adatainak törléséhez való jog, amennyiben megszűnnek 
az adatgyűjtés és adatkezelés célja, korlátozásához való jog, felügyeleti hatóságnál történő 
panasztételhez való jog, mely hatóság a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatala.  
 
Részletes információk az érintett személyek jogairól és azok gyakorlásának módjáról az adatkezelő 
https://szlovakiaikonyveles.hu/ | https://madarskafirma.sk/ | https://madarskyucetnictvi.cz/ honlapján 
találhatók. 
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