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1.   KIK VAGYUNK?   

A Dreher Sörgyárak Zrt. (a továbbiakban “Dreher”, “mi, vagy hasonlók) gazdasági társaság, 

az Asahi Breweries Europe Ltd. leányvállalata, székhelye: H-1106 Budapest, Dreher Antal 

út 3.   

A szállítóink, vevőink (partnereink, a továbbiakban: “Ön”) munkavállalóitól a személyes 

adatok különböző kategóriáit gyűjtjük és felhasználjuk, amely tevékenység miatt az EU 

adatvédelmi jogszabályai szerint adatkezelőnek minősülünk ezen adatok tekintetében. A 

jelen tájékoztatóban a “partneri személyes adatok” kifejezés alatt a szállítóink és vevőink 

munkavállalóinak a személyes adatát értjük.    

Az Ön magánszférához való jogát különösen komolyan vesszük és a jelen tájékoztató 

tartalmazza azt, hogy hogyan gyűjtjük, illetve használjuk fel a személyes adatokat, milyen 

célból és milyen jogalap alapján kezeljük ezeket, illetőleg, mik az Ön jogai.   

Kérjük, olvassa el ezt az adatvédelmi tájékoztatót alaposan annak érdekében, hogy 
megértse, hogyan kezeljük személyes adatait!   

2.   AZ ÁLTALUNK KEZELT SZEMÉLYES ADATOK   

Az alábbi adatokat gyűjtjük, illetve kezeljük: az Ön neve, munkahelye, szervezeti egysége, 

munkaköre, munkahelyi e-mail címe, munkahelyi telefonszáma, a munkavállalóinkhoz 

küldött e-mailjei tartalma (amennyiben e-mail üzeneteket küld Társaságunkhoz), CCTV 

felvétel (amennyiben a székhelyünkön jár); e) kézi aláírás rajzolata; f) biometrikus 

aláírás - kézírás dinamikájának adatai és az azokból képzett bizonyítékrekord, illetve 

annak lenyomata (különleges személyes adatok), abban az esetben, ha olyan szerződést 

köt, amelyet Ön biometrikus aláírással lát el.    

Az Ön személyes adatait a szokásos üzletmenet szerinti szerződések teljesítése kapcsán 

használjuk fel.  

 

Az Ön adatait az alábbi célokból kezeljük:   

 

- a szállítói kiválasztási folyamat részeként (például, amikor Ön képviselőként jár el, a 

kiválasztási folyamat során, feltöltjük az adatokat valamely általunk használt 

elektronikus dokumentumkezelőkbe);    

- szállítókkal, vevőkkel való kapcsolattartás miatt (akár Ön küld e-mailt nekünk, akár 

mi Önnek);   
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- a megrendelések feldolgozása;    

- fizetés a szállító részére, amelynek Ön munkát végez;   

- postai levél küldése Önnek, mint a partner képviselőjének;    

- a kapcsolattartási adatok őrzése az adatbázisunkban;   

- ha székhelyünkre látogat, személy- és vagyonvédelem, továbbá élelmiszerbiztonsági 

okból kamerafelvétel rögzítése; 

- szerződés megkötése; 

- a jogügylet létrejöttének, tartalmának bizonyítása.   

Az Ön személyes adatainak gyűjtése különböző módokon történhet:   

• közvetlenül Öntől (írásban vagy szóban);  

• általunk, akár beszélgetések, akár levelezés során;   

• az Ön munkáltatójától, aki üzleti partnerünk, amikor megadta az Ön 

kapcsolattartási adatait.   

A személyes adatait csak abban az esetben kezeljük, ha:   

• az Ön személyes adatainak kezelése kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, 

olyan szerződésben, amelyben az Ön által képviselt cég vagy az Ön munkáltatója 

szerződéses partner; vagy   

• az Ön személyes adatainak kezelése jogi kötelezettségeink teljesítéséhez 

szükséges; vagy   

• amennyiben egyik fenti sem alkalmazandó, az Ön személyes adatainak kezelése a 

Dreher vagy harmadik személy jogos érdeke miatt szükséges. E vonatkozásban a 

Dreher jogos érdeke: üzletmenet folytonosságának fenntartása, hatékony és gyors 

kommunikáció a szerződéses partnerekkel.  

Az Ön különleges személyes adatait (pl. biometrikus aláírását) csak abban az esetben 

kezeljük valamelyik fentiekben meghatározott céllal összefüggésben, ha Ön ahhoz a 

kifejezett hozzájárulását adta. 
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3.   MEGŐRZÉSI IDŐ   

Az Ön személyes adatait az adatkezelési cél fennállásáig terjedő időtartamig őrizzük. Ez az 

időtartam, ellenkező tájékoztatás hiányában, az Ön munkáltatója (Partner) és a Dreher 

között fennálló szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 5 év.    

4.   HOGYAN OSZTJUK MEG AZ INFORMÁCIÓKAT   

Kizárólag az alább megjelölt célokból, az alább felsorolt személyek számára továbbítjuk a 

személyes adatait. Megfelelő lépéseket teszünk annak biztosítása érdekében, hogy az Ön 

személyes adatai az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kerülnek kezelésre, 

biztosításra és továbbításra.   

 

4.1   Továbbítás az Asahi csoport tagvállalatai számára   

Az Ön személyes adatai megosztásra kerülhetnek vállalatcsoportunk bármely 

tagvállalatával, beleértve a Japánban székhellyel rendelkező végső anyavállalatot is, 

azokban az esetekben, ha ezt a jogos érdekünk megkívánja. A Dreher jogos érdeke: 

adattárolás, CRM, audit, belső ellenőrzések.     

Azokhoz a csoporton belüli társaságokhoz is továbbításra kerülhetnek az Ön adatai, akik 

termékeket értékesítenek vagy belső szolgáltatásokat (pl. informatikai szolgáltatások) 

nyújtanak részünkre.    

 

4.2   Továbbítás harmadik személyek részére   

A feltétlenül szükséges (“need-to-know”) alapon fogjuk továbbítani az Ön személyes 

adatait a harmadik személyek alábbi kategóriái részére:    

(a) termékeket kínáló és szolgáltató társaságok (adatfeldolgozók), mint például IT 

szolgáltatók, informatikai karbantartók, beleértve a supplier management 

szoftvereket, a vállalati forrástervező szoftvereket, e-mailarchiváló 

szolgáltatásokat és e-mail szervereket, távközlési szolgáltatókat, back-up és 

helyreállítási szolgáltatókat, továbbá a kiberbiztonsági szolgáltatókat.    

(b) további személyek, közhatalmi funkciót gyakorló szervek és intézmények, akik 

számára a továbbítást jogszabály vagy iparági elvárás írja elő    

(c) könyvelők, auditorok, ügyvédek és egyéb külső tanácsadók, és     

(d) olyan további harmadik személyek, akiknek a tevékenységük gyakorlásához 

szükséges a személyes adatok ismerete.   
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Ugyancsak továbbításra kerülnek az adatai:   

(a) amennyiben Ön azt kéri, vagy ezt külön engedélyezi    

(b) az Ön igazolt meghatalmazottjaihoz;   

(c) amennyiben az üzletmenetünk fenntartása, fejlesztése vagy kialakítása érdekében 

ezt a jogos érdekünk megkívánja:   

(i) amennyiben tranzakció során üzletágat vagy eszközöket értékesítünk 

harmadik személy részére, és a tranzakció azt a partnert is érinti, amely 

Önt alkalmazza, az Ön adatai is továbbításra kerülhetnek a kiválasztott 

vevő számára annak biztosítása érdekében, hogy az üzletmenet 

folytonossága fennmaradjon;   

(ii) amennyiben az Asahi-t (Drehert) vagy annak valamennyi eszközét 

harmadik személy szerzi meg az Asahi (Dreher) által birtokolt 

információk, beleértve a személyes adatokat is, automatikusan a 

harmadik személyhez kerülnek;   

(d) jogi megfelelés érdekében, jogszerű hatósági megkeresés alapján, 

nemzetbiztonsági vagy rendészeti megfelelés vagy jogellenes cselekmény 

elkövetésének megelőzése érdekében kötelezettségünket képezi az Ön személyes 

adatának átadása vagy megosztása.   

(e) jogi követelésekre adott válaszok, jogaink vagy harmadik személy jogainak 

megóvása érdekében, bármely személy biztonságának védelme, jogellenes 

cselekmények elkövetésének megelőzése érdekében.   

(f) az Asahi (Dreher), a munkavállalóink, vevőink, beszállítóink vagy más 

személyek jogainak, tulajdonának vagy biztonságának megóvása érdekében; erre 

kerülhet például sor, ha egy más személlyel kapcsolatos ügyben bizonyítékként 

kerül felhasználásra a biztonsági kamera egy olyan felvétele, amelyen Ön látható.    

A fenti címzettek közül néhány (beleértve társvállalatainkat is) az EGT területén kívül is 

felhasználhatja az Ön adatait, e tekintetben az 5. rész tartalmaz részletesebb 

rendelkezéseket.   

   
4.3  A személyes információ címzettek általi felhasználására vonatkozó korlátozások   

Bármely harmadik fél, akivel megosztjuk a személyes információját (törvény vagy 

szerződés által) korlátozott abban, hogy az általunk meghatározott célból használja fel az 

Ön személyes információját. Mindig biztosítani fogjuk, hogy valamely harmadik felet, 
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akivel az Ön személyes információját megosztjuk, adatvédelmi és biztonsági 

kötelezettségek terheljék, amelyek összhangban vannak a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval 

és az alkalmazandó jogszabályokkal. Ez a rendelkezés nem alkalmazható abban az esetben, 

ha az adatmegosztásra nem a mi döntésünk alapján kerül sor.    

   

A fentiekben szereplő, ellenkező rendelkezés hiányában, soha nem osztjuk meg, adjuk el 

vagy adjuk kölcsön a személyes információját harmadik félnek az Ön értesítése nélkül, és 

amennyiben az szükséges, az Ön hozzájárulásának beszerzése nélkül.   

   

5.   A SZEMÉLYES ADATOK EGT-N KÍVÜLRE TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSA   

A személyes információt az EGT-n (Európai Gazdasági Térség - az EU, plusz Liechtenstein, 

Izland és Norvégia) kívül működő, nekünk dolgozó személyzet is kezelheti, valamint a 

csoportunk más tagja, vagy harmadik fél adatfeldolgozók a 2. részben említett célokból (Az 

általunk gyűjtött személyes adatok típusai, és hogyan használjuk fel őket). További 

részletek azon személyekről, akik számára az Ön személyes információját átadhatjuk, a 4. 

részben kerültek meghatározásra (Hogyan osztjuk meg az információt).   

  

Ha Önről valamely személyes információt adunk a csoportunk ilyen nem EGT tagjainak 

vagy harmadik fél adatfeldolgozóknak, akkor megfelelő intézkedéseket teszünk annak 

biztosítására, hogy a címzett megfelelően védje az Ön személyes információját ennek az 

Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően. Ilyen intézkedésnek minősül amennyiben az 

Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételeket kötjük meg. További 

részleteket azokról az intézkedésekről, amelyeket az Ön személyes információjának 

védelme érdekében teszünk ilyen esetekben, kérésre elérhetővé teszünk.   

   
6.   AZ ÖN ÉRINTETTI JOGAI   

Érintettként az általunk Önről gyűjtött személyes adatokhoz kapcsolódóan Ön különleges 

jogokkal rendelkezik. A Dreher tiszteletben tartja az Ön jogait, és az Ön panaszaival 

megfelelően foglalkozni fog.   

   
6.1.   A hozzáférés joga    

Tájékoztatást kérhet tőlünk az általunk Önnel kapcsolatban kezelt személyes adataira 

vonatkozóan, ideértve azt a tájékoztatást, hogy milyen adatkategóriákat birtoklunk vagy 
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kezelünk Önhöz kapcsolódóan, mire használjuk fel ezeket, amennyiben nem Öntől 

közvetlenül származnak, akkor honnan gyűjtöttük azokat, kinek adjuk át őket.    

   

A személyes adatairól kérésre másolatot adunk Önnek. Ha további másolatokat igényel a 

személyes adatairól, akkor indokolt költséget számíthatunk fel Önnek, amihez az 

adminisztratív költségeket vesszük alapul.   

   

Jogában áll tájékoztatást kapni az Ön személyes adatának EU-n és EGT-n kívüli országba 

történő továbbítása esetén az általunk alkalmazott biztonsági intézkedésekről, abban az 

esetben, ha Ön azt kéri, hogy igazoljuk, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatát, valamint 

hogy továbbítjuk-e azt az EUn és az EGT-n kívüli országba.   

   
6.2.   Helyesbítés joga    

Az Önre vonatkozó személyes adatának helyesbítését kérheti.    

Indokolt erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a birtokunkban vagy 

kezelésünkben lévő személyes adatai a rendelkezésünkre álló legfrissebb információk 

szerint pontosak, teljesek, naprakészek és relevánsak legyenek.    

   
6.3.   Korlátozás joga    

Kérheti tőlünk a személyes adatai kezelésének korlátozását, ha:   

 vitatja a személyes adatának pontosságát azon időszak vonatkozásában, amelyre  

 vonatkozóan a pontosságot igazolnunk kell;   

 az adatkezelés jogellenes és Ön az adatkezelés korlátozását kéri a személyes adat  

törlése helyett;   

 nincs a továbbiakban szükségünk a személyes adatára, viszont Önnek szüksége 

van rá jogi igények létesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében; vagy   

 Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, míg mi igazoljuk, hogy a jogos érdekünk 

megelőzi az  Önét.   

   
6.4   Törlés joga    

Jogában áll az általunk Önnel kapcsolatban kezelt személyes adat törlését kérni. 

Teljesítenünk kell ezt a kérést, kivéve, ha    
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 az adat a véleménynyilvánítás és információszabadság jogának gyakorlásához 

szükséges;   

 a minket terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;   

 közérdekű archiválás céljából, statisztikai célból, tudományos vagy történeti 

kutatás céljából szükséges; vagy   

 jogi igények létesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.   

   
6.5.   Tiltakozás joga    

Bármikor tiltakozhat az Ön személyes adatának kezelése ellen az Ön sajátos helyzete miatt, 

feltéve, hogy az adatkezelés nem az Ön hozzájárulásán, hanem a jogos érdekünkön vagy 

harmadik fél jogos érdekén alapul. Ilyen esetben nem kezelhetjük tovább az Ön személyes 

adatát, hacsak nem tudunk bizonyítani kényszerítő jogalap és az adatkezelésre vagy a jogi 

igények létesítésére, gyakorlására vagy védelmére vonatkozó erősebb érdek fennállását. Ha 

Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor kérjük, hogy kifejezetten jelölje meg, ha Ön a 

személyes adat törlését kéri, ellenkező esetben pusztán az adatkezelés korlátozására kerül 

sor a részünkről.    

   
6.6.   Hozzájárulás visszavonásának joga 

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy 

a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulását az érintett az Adatkezelő 

jelen Tájékoztatóban írt elérhetőségeire küldött nyilatkozattal vonhatja vissza. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az, hogy Ön a hozzájárulását visszavonta, nem teszi 

jogellenessé a korábban az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységeket. 

 

6.7. Panasztétel joga   

A felügyelő hatóságnál panaszt tehet:   

 az EGT-n belül a lakóhelyén;   

 az EGT-n belül a munkahely területén;   

 az EGT-n belül az állítólagos jogsértés helyén.   

A Dreher estében a GDPR céljai szempontjából a felügyelő hatóság:   

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  Cím: 1055 Budapest, Falk 

Miksa utca 9-11.  
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Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.  

Telefonszám: +36 (1) 391-1400  

Honlap: http://naih.hu  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu   

 

Kérjük, jegyezze meg a következőket:   

 Időtartam: Megpróbáljuk 30 napon belül teljesíteni a kérését, azonban az időtartamot 

meghosszabbíthatjuk meghatározott jogokhoz vagy a kérésének összetettségéhez 

kapcsolódó okokból. Abban az esetben, ha az időtartamot meghosszabbítjuk, tájékoztatni 

fogjuk Önt a meghosszabbítás tartamáról és az annak alapját képező okokról.   

 Hozzáférés korlátozása: Bizonyos esetekben nem tudunk hozzáférést biztosítani az Ön 

részére valamennyi vagy egyes személyes adataihoz. Abban az esetben, ha megtagadjuk az 

Ön hozzáférésre vonatkozó kérését, tájékoztatni fogjuk Önt az elutasítás indokáról.   

 Az érintett azonosítása: Néhány esetben nem tudjuk felkutatni az Ön személyes adatát a 

kérelmében megadott személyazonosító adat alapján. Hacsak nem ad meg további 

információt, mely lehetővé teszi az Ön azonosítását, nem fogjuk tudni azonosítani Önt 

érintettként, melynek következtében nem fogjuk tudni teljesíteni az Ön jogai gyakorlására 

vonatkozó, fentiekben leírt kérését.   

 A jogok gyakorlása: A jogai gyakorlása érdekében kérjük Önt, hogy forduljon hozzánk 

írásban (akár elektronikus levélben is) vagy szöveges formában a lent megadott 

elérhetőségen.   

  

7.   BIZTONSÁG   

A Dreher elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, különösen az elvesztés, jogellenes 

használat, jogellenes továbbítás, módosítás, elérhetetlenné válás, jogosulatlan hozzáférés, 

törlés ellen, és megteszi az ésszerűen elvárható óvintézkedéseket a személyes adatok 

bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő technikai és szervezeti 

intézkedéseket is. A szervezeti intézkedések magukban foglalják a területünk fizikai 

védelmét, oktatást, a papír alapú iratok elzárását megfelelő irattári szekrényekben. A 

technikai intézkedések magukban foglalják a titkosítást, jelszó- és vírusvédelmet.   

Személyes adatait interneten is továbbíthatja a részünkre. Annak ellenére, hogy mindent 

megteszünk a személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás 
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nem teljesen biztonságos. Ennek alapján nem tudjuk kizárni az adattovábbítás kockázatát 

az interneten történő adattovábbítás esetében, az ilyen adattovábbítás az Ön saját kockázata. 

Attól a pillanattól kezdődően, hogy megérkezik hozzánk az Ön személyes adata, kellően 

szigorú eljárásokat és intézkedéseket alkalmazunk a jogosulatlan hozzáférés 

megakadályozására.   

 

8.   A JELEN ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA   

Fenntartjuk a jogot arra, hogy belátásunk szerint bármikor módosítsunk adatvédelmi 

gyakorlatunkon, valamint megváltoztassuk és frissítsük ezen adatvédelmi tájékoztatónkat. 

Ebből az okból kifolyólag tanácsoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze ezen adatvédelmi 

tájékoztatót.  A Tájékoztató a dokumentum tetején található dátumtól kezdődően hatályos. 

Személyes adatait azon adatkezelési tájékoztatónak megfelelő módon kezeljük, amely 

alapján gyűjtöttük azokat, hacsak nem rendelkezünk Öntől a más módon történő 

kezelésüket lehetővé tevő hozzájárulással.   

   

9.   ELÉRHETŐSÉGI ADATOK   

Ha bármilyen kérése vagy panasza van a személyes adat általunk történő gyűjtésével, 

felhasználásával vagy tárolásával kapcsolatban, vagy ha szeretné gyakorolni a személyes 

adataival kapcsolatos érintetti jogait, akkor kérjük lépjen velünk kapcsolatba az alábbi e-

mail címen: adat@asahibeer.hu.  

   
Postai cím: Dreher Sörgyárak Zrt. – 1106 Budapest, Dreher Antal út 3.    

Kivizsgáljuk és megpróbáljuk megoldani az Ön kérését vagy panaszát az Önre vonatkozó 

személyes adat felhasználásával vagy átadásával kapcsolatban.   

   

Dreher Sörgyárak Zrt.   


