
A MATIS Hungary Kft. NYILATKOZATA A GDPR (ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT) KAPCSÁN 

A MATIS Hungary Kft. egyetért azzal, hogy az egyének adataik feletti szabad rendelkezése elengedhetetlenül szükséges az európai értékek 
megőrzéséhez. Ennek megfelelően cégünk teljes mértékben azonosul az ún GDPR jogszabály (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 
2016/679 RENDELETE) alapelveivel, melyek révén a természetes személyek kontrollálhatják és megóvhatják személyes adataikat. 

A MATIS Hungary Kft. működésével az általa kiszolgált kozmetikus szakemberek elégedettségét tűzte ki célul. Cégünk működése a bizalmi 
kapcsolatokon alapul. A kozmetikai szolgáltatás olyan speciális terület, ahol az általános termékbiztonság, a termékellátás és a folyamatos 
megújulás mellett jelentős tényező a bizalom. 

Tevékenységünk során ún. B2B (szervezeti piaci) üzleti kapcsolatotokat létesítünk. A szervezeti piac ellenére nagy számban található 
partnereink között természetes személy, lévén a hazai kozmetikusok döntő többsége egyéni vállalkozó.   

Az új európai jogszabályi környezet kötelezővé teszi azt, hogy beszámoljunk arról, hogy a természetes személyekről milyen személyes 
adatokat, mennyi ideig őrzünk, és milyen módon használjuk fel azokat. 

Ennek megfelelően: 

• a MATIS Hungary Kft. személyes adatkezelést végez, így adatkezelőnek minősül. A kft. központi irodájának címe: MATIS Hungary Kft. 
1119 Budapest, Fehérvári út 84/a. Miután a jogszabály előírása szerint a kezelt adatok nem teszik lehetővé az érintettek rendszeres és 
szisztematikus megfigyelését, külön adatvédelmi tisztviselő nem kerül kijelölésre. Az adatkezelésért felelős személy a kft. ügyvezetője.  

• A MATIS Hungary Kft. által kezelt adatok nem minősülnek érzékeny adatoknak. 

• a 2007. évi CXXVII törvényben (ÁFA-törvény) kötelezően felsoroltakon túl csak a vevőink e-mail címét és telefonszámát tároljuk annak 
érdekében, hogy a kapcsolattartás gördülékenyen és a vevő érdekében gyorsan megvalósulhasson. Könnyű belátni, hogy egy általunk 
teljesítendő megrendelés ügyében számtalan esetben előfordulhat, hogy közvetlen kapcsolatba kell kerüljünk a vevőnkkel. Ezért 
vevőink adatait (név, telefonszám) számlaprogramunkban tároljuk, melyhez jogosultsági szintek által szabályozottan lehet csak 
hozzáférni. A biztonsági rendszerünket folyamatosan felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést. 

• Az e-mail cím tárolásának célja a kapcsolatfelvételen túl a kedvező, vevőinket érintő üzleti ajánlatokról való elektronikus értesítés 
lehetősége. A levelezőlistáról bárki bármikor leiratkozhat a levélben található linkre kattintva. 

• Az e-mail címek önkéntes kitöltéssel kerülnek adatbázisunkba. Abban az esetben, hogy ha Ön e-mailt kap a MATIS Hungary Kft.-től, az 
azt jelenti, hogy Ön megadta számunkra e-mail címét. Ezt annak érdekében tette, hogy azokról a kozmetikai szakmai és üzleti hírekről, 
amelyek érintik a MATIS Hungary Kft. által forgalmazott készítményeket, tudomást szerezzen. Ismételten nyilatkozunk arról, hogy a 
levelezőlistáról bármikor leiratkozhat a levélben található linken, illetve cégünkhöz küldött elektronikus vagy hagyományos levelével. 

• Vevőink üzleti okokból és a már említett jogszabályi kötelezettségből tárolt adataiból nem végzünk profilozást, nem következtetünk 
személyes kérdésekre.  

• Amennyiben Ön a MATIS Hungary Kft.-től vásárol készítményeket, akkor az alábbi személyes adatokat vezetjük Önről: név, 
(vállalkozások esetében) adószám, székhely, szállítási cím, e-mail, telefonszám. Az e-mail és a telefonszám a kapcsolatfelvételt segíti, 
amely utóbbi abban az esetben lehet különösképpen nagy segítség, ha pl. kiszállítás során a csomagszállító nem tudja pontosan 
beazonosítani a címet, stb. Az e-mail címet és a telefonszámot ennek ellenére természetesen nem kötelező megadni.  

• Amennyiben Ön nem járul hozzá, hogy adatait (e-mail cím, telefonszám) kezeljük, kérelmezheti azok törlését e-mailben a 
matis@matis.hu címen, vagy írásban központi irodánkba (1119 Budapest, Fehérvári út 84/a.) címezve. Felhívjuk szíves figyelmét a 

mailto:matis@matis.hu


következőre: a 2000. évi CXXVII. törvény (az általános forgalmi adóról) szóló rendelkezési kimondják a számla kötelező tartalmi elemeit, 
amelyek nyilvántartását akkor is vezetnünk kell, ha Ön nem egyezik abba bele. 
Ennek megfelelően, amennyiben Önnek számlát állítottunk ki, a jogszabályok által előírt bizonylatmegőrzési időn belül kizárólag az e-
mail cím és a telefonszám törölhető. 

• Az általunk vezetett adatokat nem továbbítjuk más adatkezelőnek és feldolgozónak, illetve külföldi országba. 

• Az adatok megőrzésének minimális ideje a magyar jogszabályoknak megfelelő bizonylatmegőrzési idő, melyet a legutolsó kiállított 
számla dátumától számolunk. 

• Abban az esetben, ha cégünket adatvédelmi incidens éri, azonnal bejelentjük azt a felügyeleti hatóságnak. Miután a cégünknél vezetett 
adatok nem minősülnek valószínűsíthetően magas kockázatúnak, ezért kizárólag a felügyeleti hatóság értesítése történik meg. 

• Ha úgy érzi, cégünk által kezelt adatai nincsenek biztonságban, illetve konkrét ügyben a kérvénye/felszólítása nem vezetett 
eredményre, a felügyeleti hatósághoz fordulhat, amely a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. 

Cégadataink: 

MATIS Hungary Kft. 
2315 Szigethalom, Fiumei u. 205. B/4. 
Központi iroda és levelezés: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a. 
Cégjegyzékszám: 13-09-202845 
Adószám: 27125931-2-13 
Bankszámlaszám: 11742252-25545319 
Statisztikai jel: 27125931-4645-113-13 
Európai egyedi azonosító:  HUOCCSZ.13-09-202845 


