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Adatkezelési tájékoztató 

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek
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wwwhmarzenal.hu 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a HM ARZENÁL Zrt. (a 
továbbiakban: Adatkezelő) által kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes 
személyre (a továbbiakban: Érintett) vonatkozó bármely információ (a továbbiakban: 
személyes adat) kezelésére vonatkozik. 

Az Adatkezelő az adatkezelést jogszerűen és átláthatóan, célhoz kötötten, adattakarékosan, 
pontosan és naprakészen, valamint korlátozott ideig tárolva, biztonságosan, elszámoltatható 
módon, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (lnfotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU)
2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban:
GDPR) rendelkezéseinek megfelelően végzi.

1.1 Adatkezelő adatai 

Neve:: 
Székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
EU adószáma: 
Honlapja: 
Email címe: 

Adatvédelmi tisztviselő: 
2020.06.02-től: 

HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt. 
4461 Nyírtelek, Dózsa György üt 121. 
1 5-1 0-040092 
10753754-2-51 
HU10753754 
www.hmarzenal.hu 
info@hmarzenal.hu 

Dr. Vágner Szilvia 
vagner.szilvia@hmarzenal.hu 
4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121. 
Telefon: 06 (42) 210-800; 06-30-321-3599 
Fax:06 (42) 210-802 

1.2. A Tájékoztató megismerése és elfogadása 

Jelen Tájékoztató és esetleges módosítása a www.hmarzenal.hu honlapon történő 
közzététellel lép hatályba. 
A személyes adat rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg az adattulajdonosnak 
(továbbiakban: Érintett) szükséges nyilatkoznia, hogy a jelen Tájékoztató - az adat 
rendelkezésre bocsátásának időpontjában - hatályos változatát megismerte és azt 
kifejezetten elfogadja. Egyes külön szolgáltatások igénybevétele során specifikus 
adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről az Adatkezelő az adott 
szolgáltatás igénybevétele előtt tájékoztatást ad. Az Adatkezelő az adatkezeléshez 
szükséges hozzájáruló nyilatkozatot elsősorban elektronikus úton (illetve az alkalmazott 
munkavállalóktól személyesen, papír formában) szerzi be minden Érintettől. 

Elérhetősége: 
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áteresztő), illetve egyes kijelölt épületei mellett kamerás felvételeket is készít. A felvételeket 
30 napig őrzi meg, azt követően azok törlésre kerülnek. 

Az Adatkezelő jelen Tájékoztatót a honlapján megtalálható Adatkezelési és Adatvédelmi 
Szabályzattal együtt kezeli, melyre tekintettel kötelezi magát a benne foglaltak maradéktalan 
betartására. 

Jelen Tájékoztató a cég-logó és az adatvédelmi tisztviselő személyének változása miatt 
került aktualizálásra, az előző Tájékoztató a cég-honlapon az Archívum mappában található. 

Nyírtelek, 2020. június 02.

Készült: 
Egy pid: 
Közzétéve: 

1 példányban 
8 lap 

cég-honlapon 
belső hálózaton 

Eredeti példány: irattár ( 


