ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A FEGYVER, HORGÁSZ, VADÁSZ ÉS SPORTSZERBOLT ÜGYFELEI RÉSZÉRE
Az adatkezelések szabályai
Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga,
így a SEFAG Zrt. (a továbbiakban: Társaság) eljárásai során csak és kizárólag a hatályos
jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést.
Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A
Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor
meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.
A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden
szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok
kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A törlésről a Társaságnak az adatot
ténylegesen kezelő munkavállalója gondoskodik. A törlést a munkavállaló felett munkáltatói jogköröket
ténylegesen gyakorló személy és az adatvédelmi tisztviselő ellenőrizheti.
A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli –
hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.
A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az
adatkezelés jogalapját.
Az Adatkezelő az ügyfelek személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek, valamint
a Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának megfelelően kezeli.
Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatai az alábbiak szerint kerülnek kezelésre:
A Társaság Fegyver, Horgász, Vadász és Sportszerboltot üzemeltet, ahol az arra jogosultak fegyvert és
lőszert vásárolhatnak. Vásárláskor az érintettekről papíralapon - egy szigorú számadási nyomtatványon –
rögzíti a jogszabály által előírt adatokat
adatkezelés nyilvántartási száma: az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja szerint nem bejelentendő
adatkezelés, mert az adatkezelés csak a Társasággal ügyfélkapcsolatban álló személyek személyes adatára
vonatkozik
adatkezelés célja: ügyfeleknek történő számlázás
kezelt adatok köre: magánszemély esetén név, cím, számlázással kapcsolatos adatok, egyéni vállalkozó
beszállító estén neve, címe, adószáma, számlavezető pénzintézet neve, bankszámlaszáma
adatkezelés jogalapja: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.). 169. § (1)-(2)ben szereplő törvényi rendelkezés
adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított 8 év [Sztv. 169. § (1)-(2)]
A szolgáltatás nyújtása kapcsán a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 12-18. §-ai
alapján az alábbi személyes adatok felvételére és tárolására kerül sor:
- a lőfegyver azonosító adatai
- a lőszer azonosítását lehetővé tevő adatok
- a vevő természetes személyazonosító adatai, állampolgársága, lakóhelye, személyazonosságát
igazoló hatósági okmány száma, az engedély száma, az azt kiállító szerv megnevezése
A fenti adatokról a Társaság papíralapú nyilvántartást vezet, mely nyilvántartást 5 évig megőriz.

A Társaság köteles a fenti adatokat a lőfegyverek központi nyilvántartásába továbbítani, amit a
rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározottak szerint a rendőrség központi szerve
vezet.
A Társaságtól, mint lőfegyver-kereskedőtől a rendőrség központi szervén túl jogosultak adatot igényelni
az alábbi szervek:
- a bíróság,
- az ügyészség és a nyomozó hatóságok,
- a nemzetbiztonsági szolgálatok a törvényben meghatározott feladataik ellátásához,
- a külföldi nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, nemzetközi igazságügyi és bűnüldöző szerv,
- a bűnügyi jogsegélyről szóló jogszabályokban, illetve nemzetközi szerződésben, egyéb nemzetközi
kötelezettségvállalásban foglaltak szerint,
- az Országgyűlési Őrség személyvédelmi és létesítménybiztosítási feladatainak ellátásához.
A nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatásról a Társaság köteles adattovábbítási nyilvántartást vezetni,
amelynek tartalmaznia kell
- az érintett személy személyazonosító adatait, illetőleg a szervezet azonosításához szükséges
adatokat,
- az adattovábbítás időpontját,
- az adattovábbítás célját, jogalapját és a továbbított adatkört,
- az adatigénylő nevét vagy megnevezését.
Ezt a nyilvántartást az adattovábbítástól számított 5 évig köteles a Társaság megőrizni, az érintett –
kérelmére – pedig jogosult megismerni, hogy adatszolgáltatás alanya volt-e.
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését,
illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását az adatfelvételénél
jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
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Barkóczi István vezérigazgató

Adatvédelmi tisztviselő:

Horváth Hajnalka

E-mail cím:

adatvedelem@sefag.hu

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,. ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.
Az egyes adatkezelések részletes leírását, az azokhoz kapcsolódó esetleges adatfeldolgozókat és
adattovábbítások címzettjeit a Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza.

