A PM –TÉR6 BERUHÁZÁSSZERVEZŐ ÉS LEBONYOLÍTÓ NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSAI SORÁN HOZZÁ BEÉRKEZŐ
SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. Az adatkezelő adatai
Az Adatkezelő neve: PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (a továbbiakban: Társaság)
Székhely: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
Telephely (központi ügyintézés helye): 1146 Budapest, Hermina út 17.
Telephely: 1147 Budapest, Hermina út 17. „A” épület
Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-295883
Adószám: 25911952-2-41E-mail: iroda@ter6.hu
Honlap: www.ter6.hu
2. Az adatkezelés célja
A Társaság által meghirdetett közbeszerzési eljárások során, a Társasághoz honlapján az adott
közbeszerzési eljárásaihoz regisztráló (ajánlatok, jelentkezések) kapcsolattartóinak - ügyféli
minőségben történő - személyes adataink kezelése, az eljárás lebonyolítása céljából.
A Társaság a regisztrált felhasználók, mint ügyfelek személyes adatait, kizárólag az adott
közbeszerzési eljárások közbeszerzési dokumentumai letöltőinek regisztrálása és a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos nyilatkozattétel biztosítása céljából kezeli. Csak olyan személyes adatot kezelése
történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
3. Az adatkezelés jogszabályi háttere
A Társasághoz beérkező személyes adatok kelezésére, tárolására, rögzítésére és továbbítására az
Európai Parlament és a Tanács 2016/678 Rendeletben (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR)
az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a
hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok alapján és az abban rögzítettek szerint került sor.
Miután a pályázók önkéntesen regisztrálnak a Társaság honlapján az adott közbeszerzési eljáráshoz, a
regisztrációval a kapcsolattartó személyek az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárulnak. A pályázó
kapcsolattartója hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
4. A kezelt adatok és az adatkezelés jogalapja
A közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő lejártakor az adott eljáráshoz kapcsolódó
regisztrációk törlésre kerülnek, azonban a regisztráltak listája a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 46. § (2) bekezdése szerinti iratnak minősül, amelyet az adatkezelő az eljárás
lezárulásától számított 5 (Öt) évig őriz meg, illetve a támogatásból megvalósuló közbeszerzési
eljárások esetében az adott támogatási szerződésben meghatározott ideig (a támogatott tevékenység
lezárását követő tíz (10) évig).
Az adatkezelés alá eső adatok:
a kapcsolattartó neve: kapcsolattartás
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a kapcsolattartó e-mail címe:

kapcsolattartás

munkáltatójának (a társaság) neve:

azonosítás,

munkáltatójának székhelye/értesítési címe: azonosítás,
munkahelyi (mobil) telefonszám, munkahelyi telefax szám, munkahelyi email cím: kapcsolattartás

A kapcsolattartó az adatokat önállóan adja meg, a Társaság, mint adatkezelő erre vonatkozóan
semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt.
5. Az adatkezelés időtartama
A Társaság, mint adatkezelő a kapcsolattartó személyes adatait törli:
-

a közbeszerzési részvételi/ajánlattételi határidő lejárta után haladéktalanul, az adatkezelés
céljának megvalósulásával a 4. pontban foglalt eltéréssel,

-

a kapcsolattartó az adatainak törlését kéri,

-

bíróság vagy más hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtása során.

A törlési kérelem megtagadásáról a Társaság, mint adatkezelő minden esetben tájékoztatja a
kapcsolattartót, megjelölve a törlés megtagadásának okát. Személyes adat törlésére irányuló igény
teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok nem állíthatóak helyre.
6. Hozzáférés a kezelt adatokhoz
A honlapon történő regisztráció során beérkező 4. pont szerinti adatokat kizárólag a Társaságnak erre
jogosultsággal rendelkező munkatársai, a közbeszerzések ellenőrzésére és az államháztartásból
származó pénzeszközök felhasználására feljogosított személyek, illetőleg a Társaság által megbízott
külső személy(ek) kezelhetik.
A Társaság a 4. pont szerinti adatokat – jogszabályban meghatározott kivételével – harmadik fél
részére sem statisztikai, sem egyéb céllal nem adja tovább, a megismert adatokat nem hozza
nyilvánosságra.
A kapcsolattartó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a honlap adott
közbeszerzési oldalára belépve megtekintheti, letöltheti az ott közzétett adatokat.
7. Adatbiztonság
A a kapcsolattartó személyes adatainak biztonságos tárolásáról és őrzéséről a Társaság, mint
adatkezelő megfelelően gondoskodik.
Az elektronikus adatbázist védi az illetéktelen hozzáféréstől, a megváltoztatás, a nyilvánosságra
hozatal, a törlés és a megsemmisülés ellen. A Társaság, mint adatkezelő az adatbiztonság
megvalósulásához szükséges technikai követelményekkel rendelkezik, továbbá gondoskodik a
szükséges szervezési intézkedések megtételéről az informatikai eszközök útján tárolt adatállomány
tekintetében.
8. Az adatkezeléssel összefüggő jogok és jogérvényesítés lehetőségei
A kapcsolattartó jogosult:
-

tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, valamint másolatot kérhet a feldolgozott
adatokról,
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-

személyes adatainak helyesbítését kérni,

-

az adatkezelés korlátozását kérni,

-

személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését kérni,

-

tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

-

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,

-

az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni,

-

a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés
valamely jogszabállyal ellentétes,

-

a rá vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható
formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni,

A kapcsolattartó bejelentéseit, kérdéseit, észrevételeit közvetlenül az iroda@ter6.hu email címen teheti
meg.
A kapcsolattartó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál való bejelentéssel
vizsgálatot kezdeményezhet arra való hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal elérhetőségei:
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Tel: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
A Társaság adatkezelésével kapcsolatos adatvédelmi dokumentumokat a www.ter6.hu oldalon a
Közérdekű adatok/ Adatvédelem menüpontban találja meg.
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