ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ VADGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL ÜGYFELEK RÉSZÉRE
A SEFAG Zrt. (a továbbiakban: Társaság) részéről tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatási tevékenység
ellátásával összefüggésben személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:
Az adatkezelések szabályai
Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga,
így a 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.
Vadászatszervezés kapcsán:
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: a vadászati szolgáltatás igénybevételéhez szükséges személyes adatok felvétele
ügyfelek részéről
kezelt adatok köre: vendég neve, vadászjegy száma, vadászati engedély száma, hivatásos vadászok neve,
vadászterület megnevezése, vadászat ideje, az elejthető vadfaj megnevezése, mennyisége
külföldi vendégek esetén további adatok köre: név, állampolgárság, vadászati engedély nyilatkozat,
hogy nemzetközi felelősségbiztosítással rendelkezik-e
külföldi bérvadászatok bejelentése során (a külföldi vendégek esetében): a vadászvendég nevét,
állampolgárságát, vadászati engedély számát, érvényességi idejét, vadászterület megnevezését, vadászat
idejét, vadászni kívánt vadfajok megnevezését, kísérő hivatásos vadász megnevezését.
adatkezelés jogalapja: (a továbbiakban: Vadászati tv.) 58. § (1)-(2) bekezdése és a a vad védelméről, a
vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 79/2004. (V.
4.) FVM rendelet (a továbbiakban: 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet) 47. §-a
adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított 10 év
adattovábbítás: csak a külföldi vendégek esetében az Országos Vadászati Kamara Somogy Megyei
Kirendeltsége, a vadászati engedély beszerzésének intézése céljából.
adattovábbítás jogalapja: a Vadászati tv. 62. §

A bérvadászatok név szerinti bejelentése csak a külföldi vendégek esetében történik meg. A vadászjeggyel
rendelkező magyar vendégek esetében név szerinti bejelentés nem történik.
Trófeabírálat kapcsán:
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: a vad elejtése esetén a trófeabírálat eljárás lefolytatásához szükséges adatkezelés
kezelt adatok köre: elejtő neve, az elejtett vadra vonatkozó adatok, elejtés időpontja
adatkezelés jogalapja: a Vadászati tv. 73. §-a, és a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 76. §-a
adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított 5 év
adattovábbítás: az Országos Magyar Vadászkamara
adattovábbítás jogalapja: a Vadászati tv. 73. §-a és a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 76. §-a
A Társaság szerződéses viszonyban áll követeléskezelő cégekkel, illetve egyéni ügyvéddel, amelyeknek
csak az ügykezelést adja át, a követelést megtartja. Az ügy átadása során a konkrét hátralékos
ügyféladatokat a megbízott cégek megismerhetik és kezelhetik.
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-144701/2018.
adatkezelés célja: adatkezelő szolgáltatási területén az ügyfél adatok kezelése hátralékkezelés céljából
kezelt adatok köre: név; leánykori név; anyja neve; születési hely; születési idő; állandó lakhely;
telefonszám; levelezési cím, hátralék összege
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 6. § (5) b) pontja
adattárolás határideje: a hátralék kiegyenlítése, vagy a hátralékkal kapcsolatos polgári jogi igények
elévülése (5 év)
adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon
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.
Adatkezelő megnevezése:
Adatkezelő rövidített neve:
Adatkezelő cégjegyzékszáma:
Adatkezelő székhelye:
Telefon:
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Adatkezelő képviselője:

SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
SEFAG Zrt.
Cg.14-10-300060
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.
+36-82-505-100
titkarsag@sefag.hu
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.

