Adatkezelési tájékoztató beszállítók részére
Jelen tájékoztató felvilágosítást ad Önnek arról, hogy a Mondi-csoport, különösen a Mondicsoport azon szervezete, amellyel Ön kapcsolatban áll („mi”) hogyan fogja kezelni az Ön
személyes adatait.
1. Az Ön személyes adatai kezelésének célja
Személyes adatait (a 2. pontban lent meghatározottak szerint) az alábbi célokból kezeljük:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

beszállítói együttműködés;
stratégiai beszerzés;
beszerzés;
szerződés életciklus kezelés;
költéselemzés;
beszállítók kezelése;
pénzügyi szolgáltatási lánc kezelése;
számlakezelés;
dinamikus árképzés;
kifizetések; és
beszállítók felkutatása.

Ezeket az adatokat közvetlenül Öntől, értékesítő partnereinktől vagy az Ön munkáltatójától
gyűjtjük.
A személyes adatok megadása önkéntes. Amennyiben azonban nem adja meg személyes
adatait, előfordulhat, hogy nem tudunk végrehajtani lényeges üzleti folyamatokat, az
értékesítési és forgalmazási folyamatokat is ideértve.
2. A kezelt adatok kategóriái és az adatkezelés jogalapja
Az Ön személyes adatainak kezelése (i) a fenti 1. pontban meghatározott céljaink elérését
célzó, a (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint elsőbbséget élvező jogos
érdekünk alapján; illetve (ii) szerződéses kötelezettség teljesítése vagy az Ön kérésére a
szerződés megkötését megelőzően történő lépések megtételéhez (GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének b) pontja), vagy (iii) a ránk vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez
(GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja) szükséges.
Az alábbi személyes adatokat kezeljük:
a) Törzsadatok
 Név
 Tudományos cím
 Megszólítás/nem
 Cégnév
 Cím
 Telefonszám
 E-mail cím












A beszállító egyéb elérhetőségei
Vállalati értékelési jelentés
Beszállítói kapcsolattartó személy neve
Munkahelyi pozíció és projektcsoportban betöltött szerep
Szervezeti egység
Nyelv
Munkahelyi kapcsolattartási adatok
A számlázáshoz és a megrendeléshez szükséges beszállítók partnerként
betöltött szerepkörei
Személyazonosító igazolvány száma
Bármely, a Mondi-csoporthoz tartozó valamely társaság által nyújtott online
szolgáltatás használatára vonatkozó adat, ideértve az IP-címet, hitelesítési
adatokat (pl. felhasználónév és jelszó), a meglátogatott URL-eket, az online
szolgáltatás vagy annak valamely funkciója igénybevételének időpontját és
dátumát, a használt kliensszoftver nevét és verzióját, helymeghatározási
adatokat és az online szolgáltatás igénybevételét megelőzően meg látogatott
weboldalt (URL)

b) Számviteli és fizetési információk
 ÁFA szám
 Adószám
 Ország azonosító
 Bank azonosító
 Bankszámla szám
 Számlatulajdonos neve
 Bankszámla azonosító
 Bank kategóriája
 Hivatkozás részletei
 SWIFT kód
 IBAN-szám
 Bank neve és címe
 Igazoló dokumentumok csatolása
 Fizetési feltételek
 Számviteli nyilvántartás
c) Beszállító besorolása
 Eladói portfólió
 Termékkategóriák
 Fő termékkategória
 További termékkategóriák
 Eladói kategória
d) Beszállító minősítése
e) A beszállító által kínált árukra és/vagy nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó
információk
 a kínált áruk és/vagy nyújtott szolgáltatások mennyisége és minősége
 az ajánlat egyéb kereskedelmi feltételei
f) Szerződés adatai
 a szerződés kereskedelmi feltételei
 a szerződés jogi feltételei




bármely egyéb szerződéses dokumentáció
információk a szerződés teljesítéséről és a nem teljesítés eseteiről

3. Személyes adatainak továbbítása
A fent meghatározott célokból egyes személyes adatait az alábbi címzettek részére
továbbítjuk:




az általunk igénybe vett informatikai szolgáltatók;
Mondi-csoport szervezetei; és
forgalmazó és üzleti partnereink, ha részt vesznek a termék/szolgáltatás
kézbesítésében/nyújtásában.

Egyes fent említett címzettek az Ön országán kívül találhatóak vagy kezelnek személyes
adatokat. Más országokban az adatvédelem szintje nem minden esetben egyenértékű az Ön
országában biztosított szinttel. Ebből kifolyólag intézkedéseket teszünk annak érdekében,
hogy valamennyi címzett megfelelő adatvédelmi szintet biztosítson. Ezt például az Általános
Szerződési Feltételekre vonatkozó Európai Bizottság határozatain (2010/87/EU és / vagy
2004/915/EK) alapuló megfelelő adattovábbítási megállapodások megkötésével biztosítjuk.
Ezeket a megállapodásokat a contact.procurement@mondigroup.com. email címre küldött
igénye esetén hozzáférhetővé tesszük.
4. Megőrzési idők
Személyes adatai csak addig kerülnek megőrzésre, amíg azt a fenti 1. pontban
meghatározott célok eléréséhez indokoltnak tartjuk, valamint az, az irányadó jogszabályok
szerint megengedett. Személyes adatait a jogszabályok által előírt megőrzési
kötelezettségek fennállásáig, vagy a lehetséges jogi igények elévüléséig mindenképpen
megőrizzük.
5. Az Önt megillető jogok személyes adataival kapcsolatban
Az alkalmazandó jog alapján Önnek jogában áll többek között (az alkalmazandó jog által
meghatározott feltételek szerint): (i) ellenőrizni, hogy Önről rendelkezünk-e, és milyen
személyes adatokkal, valamint másolatot kérni ezen adatokról; (ii) azon személyes adatok
helyesbítését, kiegészítését vagy törlését kérni, amelyek pontatlanok, vagy nem az
alkalmazandó követelményeknek megfelelően kezelik ezeket; valamint (iii) személyes adatai
kezelésének korlátozását kérni tőlünk; (iv) meghatározott körülmények között, jogszerű
okokból tiltakozni személyes adatai kezelése ellen; (v) adathordozhatóságot kérni; (vi)
megismerni azon harmadik személyek kilétét, akik részére az Ön személyes adatait
továbbítjuk; valamint (vii) panaszt tenni az illetékes hatóságnál.
6. Elérhetőségeink
a) Az Ön kapcsolattartója a Mondi-nál vagy a
contact.procurement@mondigroup.com e-mail cím;
b) Továbbá itt megtalálhatja az egyes szervezeteink elérhetőségeit:
https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/where-we-operate/our-locations/
c) Egyebekben kérjük, használja a "kapcsolatfelvételi űrlapot".

Utolsó frissítés: 2018. november 27-én.

