
 

 

     
 

T Á J É K O Z T A T Á S   

A  G D P R  A L K A L M A Z Á S Á V A L  K A P C S O L A T B A N  

Alulírott, Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1239 Budapest, Európa 
utca 12.; Cg.: 01-09-980899) (továbbiakban: "Express One" vagy "Társaság") a Társaságunkkal 
szerződéses kapcsolatban álló partnerek (továbbiakban: "Partner") felé az alábbi, adatvédelemmel 
kapcsolatos megfelelőségi nyilatkozatot tesszük. 

1. Társaságunk kiemelt figyelmet fordít a Partnerekkel szerződéses ("Szerződés") kapcsolatban álló 
harmadik személyek ("Megrendelők") Társaságunk részére átadott személyes adatainak az alkalma-
zandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő kezelésére. 

2. Társaságunk a Partnerekkel kötött Szerződések teljesítése (csomagszállítás) kapcsán adat-
védelmi szempontból adatkezelőként jár el. Társaságunk Szerződések teljesítése kapcsán adat-
védelmi szempontból történő minősítésével kapcsolatban Társaságunk adatvédelmi tájékoztatója 
("Adatvédelmi Tájékoztató") fog bővebb információt nyújtani, többek között a Társaságunk által 
igénybe vett további adatfeldolgozók kapcsán is, amelyet haladéktalanul elérhetővé teszünk Part-
nereink részére is. 

3. Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentjük, hogy a Partnerek megbízása kapcsán a Partnerek ré-
széről továbbított személyes adatok kezelését a Társaságunk a mindenkor hatályos és alkalma-
zandó adatvédelmi jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban, azoknak megfelelően 
végezzük. Ezen jogszabályok különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú 
Rendelete ("GDPR") valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény. 

4. Társaságunk a 3. pontban foglalt kötelezettségeknek való megfelelés mellett figyelmet fordít an-
nak biztosítására is, hogy a Szerződések teljesítése kapcsán igénybe vett partnerei (alvállalkozói) 
szintén folyamatosan megfeleljenek a 3. pontban foglalt jogszabályok által támasztott követelmé-
nyeknek. Ennek megfelelően Társaságunk teljesítésben résztvevő alvállalkozói szintén az alkalma-
zandó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kerülnek kiválasztásra, és az alkalmazandó adat-
védelmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően járnak el. 

5. Társaságunk kiemeli, hogy tekintettel arra, hogy a Megrendelőkkel kötött Szerződések tel-
jesítésében adatvédelmi szempontból mint adatkezelő vesz részt, Társaságunk minden lehetséges 
eszközzel azon van, hogy a Megrendelők és egyéb, az adatkezeléssel érintett személyek részére 
biztosítsa a jogszabályokban foglalt tájékoztatást, különösen a GDPR 14. cikkében foglaltak figye-
lembevételével. ezen tájékoztatás keretében a Társaság célja, hogy mindenki számára könnyen 
elérhető formában és módon elérhetővé, követhetővé és egyértelművé tegye az általa végzett adat-
kezelést. 

6. Kijelentjük továbbá, hogy mint adatkezelők a Szerződések alapján kezelt személyes adatok 
kapcsán biztosítjuk a 3. pontban foglalt jogszabályok által előírt megfelelő védelmet. Ebben a körben 
a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, 
hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelen-
tett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és 
szervezési intézkedéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő 
szintű adatbiztonságot garantáljuk. 

Reméljük, a jelen tájékoztató hasznos információkkal szolgál minden Partnerünk részére.  
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