
 

Lidl Magyarország Bt. 

Tájékoztató szerződés teljesítésével összefüggő adatkezelésről   

Az adatkezelés során kezelt adatok köre: 

Tájékoztatjuk, hogy a Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6.) és az Ön, vagy az Ön által képviselt 
társaság között fennálló szerződéses kapcsolat tekintetében, a Lidl, mint adatkezelő  (a továbbiakban: Adatkezelő) 
a következő személyes adatokat kezeli: 
- képviselők, kapcsolattartók és más természetes személyek (együttesen: Érintettek) teljes neve, 
munkahelye, szervezeti egysége, pozíciója, munkahelyi e-mail címe, munkahelyi telefonszáma.  
 
Az adatkezelés célja:  
- a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás 
- szerződések rendszerben való kezelése, feldolgozása 
- megrendelések lebonyolítása 
- szállítólevelek kezelése 
- teljesítési igazolások, óraelszámolások kezelése 
- káresemények rendezése, illetve   
- számlázási feladatok teljesítése, elszámolás.  
 
Az adatkezelés jogalapja az alábbiak lehetnek: 

- a számlázási feladatok teljesítése és az elszámolás esetén az adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettsége 
teljesítése (GDPR 6. cikk 1) bekezdés c) pontja))  
- a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás, szerződések rendszerben való kezelése, 
feldolgozása, a teljesítési igazolások, óraelszámolások kezelése, valamint a káresemények rendezése esetében 
az adatkezelés jogalapja a jogos érdek (GDPR 6. cikk 1) bekezdés f) pontja)) Az Adatkezelő jogos érdeke az 
üzletmenet folytonossága.  
Címzettek / címzettek csoportjai: 

Az Adatkezelőnél csak azok a személyek és osztályok (például illetékes beszerző, könyvelési osztály) rendelkeznek 

hozzáféréssel a szükséges személyes adatokhoz, akiknek/amelyeknek az Adatkezelő szerződéses, jogi 

kötelezettségei teljesítése vagy a jogos érdekeink érvényesítése érdekében azokra szükségük van. Az 

Adatkezelőn kívül csak azok a személyek/osztályok kapják meg személyes adatokat, akiknek/amelyeknek erre a 

rájuk vonatkozó szerződéses és törvényi kötelezettségek teljesítése vagy jogos érdekek érvényesítése miatt 

szükségük van (például hatóságokkal való együttműködés esetén, a Lidl vállalkozáscsoport más tagja)  

Adattárolás időtartama / az adattárolás időtartama meghatározásának kritériumai: 

Általános adattárolás: A szerződéses megszűnését követő 5 év. Számlázás esetében, a szükséges minimális 

adatokat, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében 8 év.  

Speciális adattárolás: Termékfelelősségi törvény hatálya alá tartozó esetekben a termékfelelősségről szóló 1993. 

évi X. törvény 11. § értelében az érintett termék forgalomba hozatalától számított 10 év.  

 

Érintett jogai: 

Joga van kérelmezni az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, 

valamint a joga van az adathordozhatósághoz.  

Az érintett kérdéseivel fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez (1037 Budapest, Rádl árok 6., e-mail: 

adatvedelem@lidl.hu), panasszal az illetékes felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., honlap: 

www.naih.hu) továbbá az általános adatvédelmi rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt 

érvényesítheti jogait (bírósági jogorvoslat). 


