
 

 
 

A Sourcing Hungary Kft. Adatkezelési tájékoztatója 

 

 

1. A Sourcing Hungary Kft., mint Adatkezelő vállalja, hogy a vele üzleti kapcsolatban 

álló gazdálkodó szervezetek adatainak kezelése mindenben megfelel a hatályos 

jogszabályokban, kifejezetten az Európai Uniós adatvédelmi rendeletben (GDPR) 

meghatározott elvárásoknak.  

2. A személyes adatokat a felhasználók önkéntes regisztrációján keresztül tároljuk és 

kezeljük. A regisztrációval a felhasználó kifejezetten elfogadja az adatkezelési 

tájékoztatóban foglaltakat.  

3. A Sourcing Hungary Kft. az online aukciós rendszerének használóit (együttesen: 

Felhasználók) meghívásos, vagy önkéntes regisztrációs folyamatokon keresztül 

regisztrálja. A regisztráció alapja és célja az, hogy az adott Felhasználó részese lehessen 

beszerzési és/vagy eladási aukcióknak. Az aukciókon való részvétel mindenképpen 

regisztrációhoz kötött.  

4. A regisztráció a tender.sourcing.hu oldalon található és a Szervezőknek szóló 

regisztrációs űrlapot kitöltve történik. A regisztrációs űrlapon a Szervezőnek meg kell 

adnia a kívánt felhasználónevet és jelszót, amely csak a szolgáltatási szerződés aláírását 

követően aktiválódik. A bejelentkezési azonosító aktiválása után az aukciós rendszer 

szolgáltatásai teljeskörűen igénybe vehetők. Minden Szervezőként regisztrált 

ügyfelünk egyben Résztvevői jogosultságot is kap, és mint potenciális Résztvevő is 

megjelenik az aukciós Résztvevői adatbázisban. 

 

5. A Résztvevőként történő regisztrációnak két módja lehetséges. Amennyiben egy 

Szervező meghívása nyomán történik a regisztráció. A potenciális Résztvevő a 

meghívás során kapott aukciókód segítségével tudja magát Résztvevőként regisztrálni 

a tender.sourcing.hu oldalon. A Résztvevő felhasználónevének és jelszavának 

aktiválása minden esetben a meghívó Szervezőtől függ, tehát csak a Szervező tudja 

elfogadni (aktiválni), illetve visszautasítani a jelentkező Résztvevőt. A Szervező saját 

belátása szerint dönthet az elfogadásról, illetve az elutasításról. A Résztvevő az 

elbírálásról minden esetben automatikus e-mail értesítést kap. A Szervezői meghívás 

alapján történő regisztráció és az adatbázisban történő megjelenítés a Résztvevők 

számára díjmentes. Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztráció során a 

Résztvevők, illetve a Szervezők által hamisan, vagy tévesen megadott adatok miatt 

bekövetkező károkért. 

 

6. Abban az esetben, ha egy Résztvevő nem tényleges Szervezői meghívás alapján 

kíván az aukciós Résztvevői adatbázisba regisztrálni, az adatbázisba történő 

regisztráció a  tender.sourcing.hu oldalon, a Résztvevőknek szóló regisztrációs űrlapot 

kitöltve történik. A regisztrációs űrlapon a Résztvevőnek meg kell adnia a kívánt 

felhasználónevet és jelszót, amely csak a Szolgáltató „validálási” folyamatát követően 

aktiválódik. A bejelentkezési azonosító aktiválása után az aukciós rendszer 

szolgáltatásai teljeskörűen igénybe vehetők. Ebben a regisztrációs típusban Szolgáltató 

nem garantálja a Résztvevőknek az aukciókra történő meghívást. 

 

http://www.auctor.hu/


 

7. Mind a Szervezők, mind pedig a Résztvevők tudomásul veszik, hogy a regisztráció 

során megadott adatai bekerülnek a Szolgáltató aukciós adatbázisába. A regisztrációval 

a felhasználó kifejezetten hozzájárul a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 

adatainak – a vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti - kezeléséhez a szükséges 

időtartamig.  

 

8. A Sourcing Hungary Kft., mint adatkezelő vállalja, hogy vele üzleti kapcsolatban 

álló vállalatok és gazdálkodó szervezetek adatainak kezelése mindenben megfelel a 

vonatkozó hatályos magyar jogszabályokban és az Európai Uniós adatvédelmi 

rendeletben (GDPR) meghatározott elvárásoknak. 

 

9. Szolgáltató az online aukciós rendszer üzemeltetéséhez, help desk szolgáltatáshoz 

jogosult alvállalkozót igénybe venni. Amennyiben a rendszer üzemeltetésében 

alvállalkozó (Auctor.hu Informatikai Szolgáltató Kft.) is részt vesz, úgy a regisztráció 

során megadott Felhasználói adatokat a Szolgáltató alvállalkozója (Üzemeltető) is 

megismerheti. Felhasználó a regisztrációjával kifejezetten hozzájárul, hogy a 

Szolgáltató a rendszer üzemeltetéséhez szükséges regisztrált adatait az üzemeltetéshez 

szükséges mértékben és időtartamig átadja a rendszert üzemeltető, help desk 

szolgáltatást nyújtó harmadik személy részére. A vonatkozó hatályos magyar 

jogszabályoknak és az Európai Uniós adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő 

adatkezelési kötelezettség a Szolgáltató alvállalkozóját is terheli. Felhasználók 

tudomásul veszik, hogy a rendszer üzemeltetője teljeskörű un. super-admin 

jogosultsággal rendelkezik. 

 

10. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az online aukciókon részt vevő ajánlattevők 

adataiból létrehozott adatbázis tekintetében a Szolgáltató teljes körű hozzáférési 

jogosultságot biztosít a rendszer üzemeltetője részére az üzemeltetés időtartamára. 

 

11. Felhasználók tudomásul veszik, hogy semmilyen programinformáció, kód vagy 

jelszó, amely a rendszer használatával összefüggésben tudomásukra jut, nem 

terjeszthető vagy adható el. 

 

12. A személyes adatok kezelése és tárolása a felhasználók önkéntes regisztrációján 

alapul. Személyes adatokat kizárólag abban az esetben gyűjtünk, ha azt a Felhasználó 

számunkra átadja. A Felhasználóra vonatkozó személyes adatoknak a jogszabályban 

engedélyezett kört meghaladó kezelése kizárólag a Felhasználó kifejezett 

hozzájárulásával történhet.  

 

13. Az adatkezelés célja: a beszerzési folyamatok során megkönnyítse a Szervezők és 

az Ajánlattevők közti vásárlást, szerződéskötést és kifizetést. 

 

Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja a 

személyes adatokat. 

 

14. Fiókjának létrehozásakor a rendszer az alábbi személyes jellegű adatokat tárolja el:  

kapcsolattartói e-mail cím, jelszó, név, beosztás, telefonszám, faxszám, cégnév, 

cégjegyzékszám, adószám, címadatok, weboldal, tevékenységi kör(ök) adatokat tárol. 

Ha beszerzési eljárásokkal foglalkozik (ajánlatkérés, aukció, szerződéskötés, 

megrendelés), akkor ezeket az adatokat az erre felhatalmazott személyek láthatják. 



 

Ezen kívül az üzleti tevékenységhez, naplózáshoz és vizsgálatokhoz kiválasztott adatok 

kerülnek naplófájlokban tárolásra, amelyek nélkül nem lehetséges az üzleti 

folyamatokat hatékonyan szabályozni. 

 

15. Felhasználói jelszó: A Sourcing Hungary Kft. rendszere eltárolja az adott 

Felhasználó által megadott jelszót, azonban az alkalmazott titkosítási eljárás miatt azt 

nem ismeri. Ennek okán a Felhasználók kérésére sem tud felvilágosítást adni a tárolt 

jelszavakról. A Felhasználók a rendszerben használatos jelszóemlékeztető, illetve 

változtató funkcióval tudják jelszavaikat menedzselni. 

16. Az adatkezelés időtartama: a jogszabályban meghatározott adattárolási előírásoktól 

függ, de legkésőbb az adott felhasználó kérésére történő törlés idejéig. A törlést 

követően a fiók nem aktiválható újból. Ezen kívül, ha a személyes adatai az 

alkalmazásokból törlődnek, ez nem érinti a naplófájlok integritását. A személyes 

adatoknak az alkalmazásokból való törlését kizárólag a weboldal üzemeltetőjétől 

kérheti. 

17. A Felhasználó írásban kértheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz 

való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve 

tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, kérheti személyes adatainak törlését. 

Felhasználó jogosult az adatkezeléshez való hozzájárulását írásban visszavonni, ezzel 

regisztrációja is megszűnik. 

 

18. A regisztrációs adatok karbantartását a Felhasználók maguk végzik. Az adatok 

módosítására az aukciós rendszerben van lehetőség. A felhasználók adatainak törlését 

a felhasználó kérése alapján a Sourcing Hungary Kft./Üzemeltető végzi. 

 

19. A rendszert használó Felhasználók a Sourcing Hungary Kft. elektronikus aukciós 

szolgáltatásait nem magánszemélyként, hanem gazdálkozó szervezetek, jogi 

személyek, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok munkatársaiként 

veszik igénybe. A felhasználó a rendszerbe történő regisztrációjával kijelenti, hogy az 

adott szervezet képviseletére jogosult. 

 

Az adatok törlését felhasználó írásban kérheti: 

- E-mailen: sourcing@sourcing.hu 

- Postai levélben: Sourcing Hungary Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-

49. 

20. Jogérvényesítési lehetőségek 

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak 

megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt 

meg, lehetősége van írni sourcing@sourcing.hu e-mail címre, vagy a 1138 Budapest, 

Madarász Viktor u. 47-49. postai címre. 

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok 

védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a 

hatáskörrel rendelkező szervnél: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

mailto:sourcing@sourcing.hu


 

Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 

ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu) 

21. Az adatkezelő adatai: 

Sourcing Hungary Kft.  

székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 

képviseli: Szentpétery Arnold ügyvezető 

Elérhetősége:  

Telefon: (+36) 1-769-13-92 

Fax: (+36)1-877-6275 

Email: sourcing@sourcing.hu 

Honlap: www.sourcing.hu 

 

 

Budapest, 2021. július 12. 

 

Sourcing Hungary Kft. 

           Adatkezelő 
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