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Ezt a szabiiyzatot alkalmazni kell az Gin-801 Bt.-vel szemelyes adatkezelessel erintett
kerdesekben kapcsolatba keriilt term6szetes szemelyeknek, a szemelyes adatok kezelese
tekinteteben torl6no vedelmere es a szem6lyes adatok szabad 6raml6s6ra vonatkoz6 6ltal6nos
szabtiyaira es a szereplov6logat6sban 6rintetett, illetve a m6s szo1g6ltat6va1 kapcsolatba kertilo
termeszetes szemelyek szernelyes adati kezelesenek a rendj6re. A szab6lyzatban tbglaltakat kell
alkalmazni a konkret adatkezelesi tevekenysegek sor6n, valamint az adatkezelest szab6lyoz6
utasit6sok es t6jekoztat6sok kiad6sakor.

azY. sz.
jellegri
mely
a
Bt.-vel
cehi
adatkezelesek
tekinteteben.
6s
nyilv6ntart6si
fejezet az ugyviteli
kozremrikodeseben dolgoz6 tov6bbi szemelyeknek, partner cegeknek a szemelyes adataikat
Jelen szab6lyzatban a teljesseg kedveert, de kiz616lag belso f-elhaszn6l6sra keszi.ilt

erinto adatkezeleseinkre alkalmazunk.

A Bt. elkotelezett a termeszetes szemelyek rnag6nszf-6r6j6nak

legteljesebb vedelmenek
biztosit6sa, es az egeszsegi.igyi szolg6ltat6s nytjtrisa sor6n tudom6s6ra jut6 kiilonleges adatok
es az azokhoz kapcsol6d6 szernelyes adatok vedehnet i1letoen.

F6bb irrinyad6 jogszabrilyok
szemelyes adatok kezel6se tekinteteben a f-obb ir6nyado jogszabdlyok a tenneszetes
szemelyeknek, a szem6lyes adatok kezel6serol szolo az Europai Parlament es a Tan6cs

A

(EU) 201 61679 rendelete (GDPR),
Magyarorszdg Alaptorv6nye (201 1. 6prilis 27.),
a

polg6ri torvenykonyvrol s2616 2013. evi V. torveny (tov6bbiakban: Ptk.),

az infbrm6ci6s onrendelkezesi jogr6l es az infbrm6ci6szabads6grol sz6l6 2011. 6vi
CXII. torveny (tov6bbiakban: Infb.tv.),
a szemely- es vagyonvedelmi, valamint a mag6nnyomoz6i tevekenyseg szab6lyair6l
sz<i16 2005. evi CXXXIII. torvdny (tov6bbiakban: Szvtv.), illetve a munka
torvenykonyverol s2616 2012. evi I. torv6ny (tov6bbiakban: Mt.).

a

gazdasdgi rekl6mtevekenyseg alapveto f-elteteleirol es egyes korl6tair6l sz6l6 2008.

6vi XLVIII. torveny (tov5bbiakban: ..Grtv."),
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Adatv6delmi tisztviseki alkalmazfsa
Adatvedelmi tisztviselo alkalmaz6si (kijelolesi) kotelezettsdg kiterjed minden kozhatalmi
szervre, vagy egyeb, kozf-eladatot ell6to szervre (fiiggetleni.il attirl, hogy milyen adatokat dolgoz
tbl), valamint egyeb olyan szervezetekre, amelyek fo tevekenysege az egyenek szisztematikus,

nagymertekr"i megfigyelese, vagy amelyek a szemelyes adatok ki.ilonleges kateg6ri6it nagy
sz6mban kezelik.

Tekirrtettel, a GDPR vonatkoz6 rendelkezeseire az Adatkezelo nem koteles adatvedelmi
tisztviselo kijelolesere, az Adatkezelo ugyanis nem minosi.il kozliatalmi szervnek vagy
kozf-eladatot el16t6 szervnek, az Adatkezelo tevekenysegei nem foglalnak rnagukban olyan
muveletet, amely a erintettek rendszeres es szisztematikus, nagym6rtektl megfigyeles6t teszik
sziiksegesse, toviibb6 az Adatkezelo nern kezel ktilonleges adatot, illetve btintetojogi felelosseg
meg6llapit6s6ra vonatkozohatarozatokra es btincselekmenyre vonatkoz6 szemelyes adatot.

A

szerv ezet adatvedehni tisztvi selot

tr alkalmaz

X nem alkalmaz

A szabilyzathatiiya

E

szabiiyzat visszavon6sig 6rv6nyes, hat6lya kiterjed

a

szewezet tisztsegviseloire,

alkalmazottaira.

DAtum: 2021.06.14.

i

\

k6pviseki
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TARTALOMJF,GYZtIK

I. FEJEZET - A szabiiyzat

c6lja, fogalmak, meghathrozhsok

I.1 A szabiiyzat c6lja
Jelen t6jekoztato celja, hogy rogzitse a Bt. 6ltal alkalmazott adatvedelmi es adatkezelesi
elveket, es a t6rsas6g adatvedehni es adatkezelesi politik6j6t, amelyet a t6rsas6g, mint
adatkezelo kotelezo jelleggel elismer.
E szabiilyzat celja, hogy harmonizfija az adatkezel6si tevekenysegek tekintet6ben a Bt.
gyakorlat6nak es egyeb belso szabalyzatainak eloir6sait a term6szetes szemelyek alapveto
jogainak es szabads6gair-rak vedelme erdekeben, valamint biztositsa a szemelyes adatok
megfelelo kezeleset.

A

szervezet tevekenysege sor6n teljes mertekben rneg kiv6n f-elelni a szemelyes adatok
kezel6sere vonatkoz6 jogszab6lyi eloir6soknak, kiilonosen az Eur6pai Parlament es a Tan6cs
(EU) 20161679 rendeleteben es a tobb esetben gazdasdgi rekl6rntev6kenyseg alapveto
felteteleirol es egyes korl6tair6l s2616 2008. evi XLVIII. torveny, azinformbci6s onrendelkezesi
jogr6l es az infbnn6ci6szabads6gr6l szolo 201 1 . evi CXI I. torveny, a Polg6ri Torvenykonyvrol
sz6l6 2013.evi V. torvenyben fbglaltaknak.

A

szabiiyzat kiad6s6nak fbntos celja tov6bb6, hogy megismeresevel es betarl6s6val

a

szervezet alkahnazottai kepesek legyenek a termeszetes szem6lyek adatai kezeleset jogszertien
vegezni.

l.2.Lilnyeges fogalmak, meghathrozirsok a GDPR alapjrin

o a GDPR (General Data Protectior,

Regulation) az Eurcipai Unio

irj Adatvedelmi

Rendelete

o

adatkezelo az a term6szetes vagy jogi szemely, kozhatalmi szerv, iigynokseg vagy
b6rmely egyeb szerv, amely a szemelyes adatok kezelesenek celjait es eszkozeit
on6ll6an vagy m6sokkal egyi.itt meghat6rozza;7ta az adatkezeles celjait 6s eszkozeit az
uni6s vagy a tag6llarni joghatarozzameg. az adatkezelot vagy az adatkezelo kijelolesere
vonatkoz6 kiilonos szempontokat az unios vagy a tag6llarni jog is meghatirozhatja;

o

adatkezel6s a szemelyes adatokon vagy adat6llom6nyokon automatiz6lt vagy nem
automatiz6lt rnodon vegzett b6rmely mr"ivelet vagy mr"iveletek osszess6ge, igy a gytijtes,
rogzites, rendszerezes, tagol6s, t6rol6s, 6talakitris vagy megv6ltoztat6s, lekerdez6s,
betekintes, f-elhaszn6l6s, kozles, tov6bbit6s, terjesztes vagy egyeb modon torteno
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hozzaferhetove tetel irtj6n, cisszehangol6s vagy osszekapcsol6s, korl6tozas, torles,
illetve megsemmisites;
adatfeldolgoz6 az a tenneszetes vagy jogi szem6ly, kozhatalmi szerv, iigynokseg vagy
brinnely egyeb szerv, arnely az adatkezelo neveben szemelyes adatokat kezel;
szem6lyes arJat az az azonositott vagy azonosithat6 termeszetes szem6lyre (erintett)
vonatkoz6 b6rmely infbrm6cici; azonosithato az a term6szetes szemely, aki kozvetlen

vagy kozvetett m6don, krilonosen valamely azonosit6, peld6ul n6v,

szam,
helymeghatdrozo adat, online azonosit6 vagy a term6szetes szemely testi, fiziol6giai,
genetikai, szellemi, gazdasagt, kultur6lis vagy szoci6lis azonossdgira vonatkoz6 egy
vagy tobb tenyezo alapj6n azonosithat6;

harmadik f6l az a term6szetes vagy jogi szernely, kozhatalmi szel, iigynokseg vagy
b6rmely egyeb szerv, amely nem azonos az erintettel, az adatkezelovel, az
adatf'eldolgozoval yagy azokkal a szemelyekkel, akik az adatkezelo vagy
adatfeldol9oz6 kozvetlen ir6nyitdsa alatt a szemelyes adatok kezelesere felhatalmaz6st
kaptak;

az 6rintett hozzijirulSsa az erintett akarat6nak onkentes, konkret es megfblelo
tdjekoztatitson alapul6 6s egyertelmii kinyilv6nit6sa, amellyel az erintett nyilatkozat
hogy
beleegyez6set adja az oI ertnto szernelyes adatok kezelesehez;

vagy a megerositest fblreerlhetetleniil kifejezo cselekedet ritj6n jelzi,

az adatkezel6s korl6tozisa a t6rolt szemelyes adatok megjelolese jovobeli kezelestik
korldtozdsa celjabol:
6lnevesit6s a szemelyes adatok olyan m6don torleno kezel6se, amelynek kovetkezt6ben
tov6bbi infbrm6ci6k t-elhaszn6l6sa nelkiil tobb6 m6r nem 5llapithat6 meg, hogy a
szemelyes adat mely konkr6t tenn6szetes szemelyre vonatkozik, felteve hogy az ilyen
tov6bbi infbrmiici6t kiilon t6ro1j6k, es technikai 6s szervezesi intezked6sek megtetelevel
biztositott, hogy azonositott vagy azonosithat6 term6szetes szemelyekhez ezt a
szemelyes adatot nem lehet kapcsolni;

szemelyes adatok b6nnely mcldon - centralizaTt,
decentraliz6lt vagy funkcion6lis vagy fdldrajzi szempontok szerint - tagolt 6llom6nya,
amel y rn eghat6ro zott i sm ervek al apj 6n ho zzdf erheto ;

nyilv:intart:isi rendszer

a

olyan seriilese, amely a tov6bbitott, t6rolt vagy m6s
m6don kezelt szemelyes adatok veletlen vagy jogellenes megsemmisit6s6t, e1veszt6s6t,
megv6ltoztat6s6t, jogosulatlan kozleset yagy az azokhoz val6 jogosulatlan hozzdferest
eredmenyezi;

adatv6delmi incidens

a biztons6g
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I.3 Fogalom meghatirozfsok
fiatalkorri aki a tizennegyedik

eletev6t betoltotte, de a tizennyolcadikat m6g nem,

gazdasrigi rekliim olyan kozles, t6jekoztat6s, illetve megjelenitesi m6d, amely
valamely birtokba veheto fbrgalomk6pes ing6 dolog - ideertve ap€nzt, az erlekpapirt es
a penzugyi eszkozt, valamint a dolog rn6dj6ra hasznosithat6 termeszeti eroket - (a
tov6bbiakban egyi.itt: termek), szol961tat6s, ingatlan, vagyoni ertekti jog (a tovdbbiakban
mindezek egytitt: 6ru) ert6kesites6nek vagy m6s m6don torteno ig6nybevetel6nek
elomozditiis6ra, vagy e cellal osszefiiggesben a v6llalkoz6s neve, rnegjelolese,
tevekenysege nepszertisitesere vagy 6ru, itrajelzo ismertsegenek noveles6re ir6nyul (a
tov6bbi akban : rekldm),

kdzz6t6tel a rekl6m megismerhetove tetele, ak6r nagyobb nyilv6noss6g, akar egyedi
cimzett szamara.

magatart{si k6dex olyan - piaci onszab6lyoz6s kereteben letrehozott - meg61lapod6s
vagy szabitlyegyiittes, amely valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevekenysdgi
|gazat vonatkoz6s6ban kovetendo magatarl6si szab6lyokat hataroz meg azon
v6llalkoz6sok sz6m6ra, amelyek a k6dexet magukra nez,ve kotelezonek ismerik el,
rekl6moz6 az. akinek erdekeben
megrendeli,

rekl{mszolgiltatf az,

a rekldmot kozzeteszik. illetve aki a

aki ondll6 gazdas6gi tev6kenysege

rekl6mot

koreben a rekl6mot
ny[jt,

megalkotja ,letrehozza. illetve ezzel osszeftggesben egyeb szolg6ltat6st

sajtriterm6k a napilap es m6s idoszaki lap egyes szdmai, valamint az intemetes rijs6g
vagy hirport6l, amelyr-rek tartalmSert valamely termeszetes vagy jogi szemely, illetve
jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdas6gi t6rsas6g szerkesztoi f'elelosseget visel,
es amelynek elsodleges celja szovegbol, illetve kepekbol 6116 tartalmaknak a
nyilv6noss6ghoz valo eljuttat6sa tdjekoztatits, sz6rakoztat6s vagy oktatds c61j6b61,
nyomtatott fbrm6turnban vagy valamely elektronikus hirkozlo h6l6zaton keresztiil,
szabadt6ri rekl6mhordoz6 a rekl6m kozzetetele celj6b6l epitmenyen kivi.il elhelyezett
eszkoz.

szponzorirlds minden olyan hozzdjitrultts valam ely rendezvenyhez, tevekenyseghez,
tov6bb6 - rendezv6nnyel vagy tevekenyseggel osszefiiggesben - valamely szemely
szamara, amelynek celja, illetve kozvetlen vagy kozvetett hat6sa valamely 6ru
v6s6116s6nak vagy igenybevetel6nek osztonz6se,

tudatosan nem 6szlelhet6 reklfm olyan rekl6n-r, amelynek kozzetetelekor - az
idotartam rovidsege vagy rn6s ok kovetkezteben - a rekl6m cimzettjere lelektani
eftelemben a tudatos eszleleshez szi.ikseges ingerk0szobnel kisebb erossegr-'r liivany,
hang- vagy egyeb hat6s keltette inger hat,

Adatvedelmi 6s adatkezel6si szabalyzat - 6 / 28 oldal

v{llalkozfs

az, aki ondllo fbglalkoz6sdval vagy gazdasdgi tevekenysegevel osszefiiggo
celok erdekebenj6r el,

m6diahirdet6sifeli.ilet-6rt6kesit6 a rekl6rn kozzetevojenek megbizisa alapj6n elj6ro
term6szetes szem6ly, jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo szervezet,
amely a rekldm kozzetevole neveben hirdetesi f-eli.iletet ertekesit a rekl6mkozvetito.
illetve a rekldmozf, fel6.

II. FEJEZET - Az adatkezel6sre

yonatkozf irflnyelvek

II.1 Az adatkezel6s irfnyelvei a GDPR megfogalmazfsfban
A

szemelyes adatok kezeleset jogszeruien es tisztessegesen, valamint az erintett szamara
kell vegezni.
A szemelyes adatok gyrijtese csak meghatirozott, egyerlelmu es jogszerti celb6l tortenhet.
A szemelyes adatok kezelesenek celja rnegf-elelo es relev6ns legyen, es csak a szi.ikseges
merl6kti lehet.
A szernelyes adatoknak pontosnak es naprakesznek kell lennitik. A pontatlan szemelyes
adatokat haladektalanul torolni kell.
A szemelyes adatok t6rol6s6nak olyan fbrm6ban kell tortennie, hogy az erintettek
azonosit6s6t csak sztikseges ideig tegye lehetove. A szern6lyes adatok eunel hosszabb ideig
torleno tiirol6s6ra csak akkor keri.ill-ret sor, ha a t6ro16s kozerdeku archiv6l6s celj6bol,
tudom6nyos 6s tortenelmi kutat6si c6lb61 vagy statisztikai celb61 tortenik.
A szemelyes adatok kezeleset oly rn6don kell vegezni, hogy megt'elelo technikai vagy
szervezesi intezked6sek alkalmaz6s6val biztositva legyen a szem6lyes adatok megf-elelo
biztonsaga, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezeles6vel, veletlen elvesztesevel,
megsemmisitesevel vagy k6rosod6s6val szembeni vedelmet is ideertve.
Az adatvedelem elveit minden azonositott vagy azonosithat6 term6szetes szemelyre
vonatkoz6 infbnn6ci6 eseteben alkalmazni kel1.
A szervezel adatkezel6st vegzo alkahnazottja f-egyelmi, k6rterit6si, szab6lyserlesi es
biintetojogi fblelosseggel tartozik a szemelyes adatok jogszeni kezel6seert. Amennyiben az
alkalmazott tudorn6st szerez arr6l, hogy az titala kezelt szemelyes adat hib6s, hi6nyos, vagy
6t16that6 m6don

idoszertitlen, koteles azt helyesbiteni, vagy helyesbiteset

az adat rogziteseerl

f-elelos

munkat6rsn6l kezdemeny ezni.
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ll.2 A kerelmek,

megrendel6sek adatai es a hozzfjuk kapcsol6d6
szem6lyes adatok kezel6s6re vonatkoz6 irinyelvek

Az adatkezelo j6hiszemuseg, a tisztesseg es 6tllthat6s6g kortilmenyeinek megfbleloen a
fellraszn6l6kkal egyirttmrikodve jitr el az adatkezeles sor6n. Az adatkezelo csak a torvenyben
meghat6rozott, vagy erintettek altal megadott adatokat kezeli az alfibbiakban meghatarozott
ce1okb61. A kezelt adatok kore ar6nyban all az adatkezeles celj6val, azon nem terjeszkedik tul.
Minden olyan esetben, ha az adatkezelo a szernelyes adatokat az eredeti adatf.elvetel celj6t6l

eltero celra kiv6nja f'elhaszndlni, er:rol az erintettet tij€koztatja es ehhez kifejezett
hozzdjdrulls6t megszerzi elozetesen 6s lehetos6get biztosit ana, hogy a fblhaszn6l6sdt
megtiltsa.

Az

adatkez,elo

a neki megadott szemelyes adatokat ellenorzi. Az adatok

helyessegeert

felelos.

A

18. eletevet be nem toltott szemely erintett szemelyes adatai csak a f'elette sziiloi

f-elrigyelettel (gy6m) gyakorl6 nagykoru szemely hozzdj|rulttsa esetdn kezelheto.

adatkezelonek nem all m6dj6ban a hozz|jiruTo szemely jogosults6g6t. illetve
nyilatkozat6nak tartahn6t ellenoriznt, igy a fblhaszn6l6, illetve a t-elette sziiloi f-eliigyeletet
gyakorl6 szemely f-elelos azeft,hogy ahozzdjitrul6s rnegf-elel e a jogszab6lynak. Hozzil|rulo
nyilatkozat hi6ny6ban a 18. e1et6v6t be nem toltott erintettre vonatkoz6 szemelyes adatot az
adatkezeo nem gyuijt, es nem t6ro1.

Az

ll.3 az adatkezel6s c6lja
Az Adatkezelo szemelyes adatot kiz6r6lag meghatirozott celb6l, a jog gyakorl6sa 6s
kotelezettseg teljesitese erdekeben kezel. Az adatkezeles minden szakasz6ban rnegf-e|e| az
adatkezeles celj6nak. Az adatok f'elv6tele es kezelese tisztessegesen 6s torvenyesen tortenik. Az
Adatkezelo torekszik arra, hogy csak olyan szemelyes adat kezelesere keri.iljon sor, amely az
adatkezeles celj6nak megval6sul6s6hoz elengedhetetlen, a cel eleresere alkalmas. A szem6lyes
adat csak a cel megvalosul6s6hoz szi.ikseges rnerl6kben es ideig kezelheto. Illetve nem mindig
az NKH-nak tov6bbitj6k.
Az adatkezeles celja elsosorban a NKH-nak sziikseges adataok megad6sa, illetve rendelesnel
a gepkocsik adatainak rnegad6sa.

Az adalkezeles celja

a fbntiek alapj6n:

o
o
o
.
o
o

Az erintett azonosit6sa, az erintettel va16 kapcsolattarl6s,
A gepj6nnti azonosit6sa, ellenorzese
A szemelyes adatok ellenorzese.

o

Az erintett ki.ilon hozzdjtrulitsa eset6n rekl6moz6s, kutat6s-

Szerzodeses kotelezettsegek

Adatkezelo iitali teljesitese;
Az Adatkezelot terhelo kotelezettsegek teljesit6se, az Adatkezelot megilleto jogok
gyakorl6sa;
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.

az erintettek jogainak vedeln-re.

ll.4 Az adatok forrfsa
o

Az Adatkezelo egyreszt az erintettek 61tal megadott szemelyes adatokat kezeli, m6sreszt
a Kozlekedesi Hat6s6gnak adja tov6bb az adatokat sztikseg eseten.

r

Javit6s megrendeleskor munkalap f-elvetel kesztl. A munkalap r6szletesen tarlalmazza
a megrendelt szol96ltat6sokat, f'elhaszn616sra kertilo anyagokat, a gepj6rmti 6tvetelet. A
munkalapoknak egyedi sorsz6ma van. A munkalapokat 5 evig kell t6rolni.

o

Hat6s6gi vizsgiilat 8mr,'rszaki vizsga, eredet vizsg6lat stb.) Kerelmet kell aliiimi
megbiz6nak. A kerelmek 6taddsra keriilnek a NKH-nak, 6s ott tlblyatat6dik tov6bb

a
a

megorzes.

o

Szerzodeses paftner eseteben

az adatkezelesi szabiiyzatot meg kell isrnertetni

a

v611alkoz6val.

o

A megadott adatok nyilv6nosan - n6v, cim, teletbnsz6m, lakcim, e-mailcim, szemelyi
rgazolvany adatok, gepj6rmti mriszaki adatai - semmilyen kori.ilmenyek kozott nem lesz
elerhetoek!

I

I.5. Adatkezel6sre jogosultak
Adatkezel6sere jogosult:

o
I

kepviselo

I.6. Adattovrlbbitrls

Az Adatkezelo az |ltala kezelt szernelyes adatokat a jelen T6jekoztat6ban meghattrozott
Adatf-eldolgoz6kon, valamint egyes a jelen T6jekoztat6ban hivatkozott esetekben a Ktilso
szolg6ltatokon kivtil hannadik felnek 6t nem adja az erintett hozzdjirul|sa nelkiil.
Az Adatkezell szemelyes adatot csak akkor tov6bbit harmadik szemely r6sz6re, ha ahhoz az
erintett egyerlelmuen - a tovdbbitott adatkor es az adattov6bbit6s cimzettje ismereteben hozzdjirult yagy az adattovdbbit6sra torv6ny f-elhatalmaz6st ad.
Az Adatkezelobizonyos esetekben - hivatalos bir6s6gi, rendorsegi megkereses, jogi elj6r6s
szerzoi-, vagyoni- illetve egyeb jogserles vagy ezek alapos gyanrija miatt az Adatkezelo
erdekeinek s6relme, a szolg6ltat6s biztosit6sdnak veszelyeztetese stb. - hannadik szemelyek
szamar a ho zzaf erheto ve t eszi az erintett

el erh

eto s zem el ye s ad at ai t.

Az Adatkezelo jelen Adatkezelesi t6jekoztat6ban t-elsorolt Adatfeldolgoztii, illetve a Kiilso
szolg6ltat6k 2018. m6jus 25. napj6t kovetoen a resziikre az Adatkezelo 6ltal tov6bbitott es
6ltaluk kezelt vagy f-eldolgozott szemelyes adatokat a GDPR eltal eloift rendelkezesekkel
osszhangban rogzitik, kezelik, ill. dolgozz6k f-el es errol nyilatkozatot tesznek az Adatkezelo
reszete.

Az

Adatkezelo jogosult es koteles minden olyan rendelkezesere

6116 es

6ltala szab6lyszenien

t6rolt szem6lyes adatot az illetekes hat6s6goknak tovdbbitani, amely szemelyes adat
tov6bbitris6ra ot jogszab6ly vagy jogeros hatos6gi kotelezes kotelezi. Ilyen Adattov6bbit6s,
valarnint az ebbol szarmazo kovetkezmenyek tntatt az Adatkezelo nem teheto fblelosseg.
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Az

az

adattov6bbitdsokat minden esetben dokument6lja,
adattov6bbit6sokr6l nvilv6ntarl6st vezet.

11.7.

Adatkezelo

es

az

Technikai adatok kezeldse

Az AdatkezeTo rendszere az m6s ki.ilsos cegek rendszer6t haszn6lja. A haszn6lt rendszerek
rogzitik a f-elhaszn616 sz6mit6gepenek IP-cimet, a l6togat6s kezdo idopontj6t, illetve egyes
esetekben - a sz6mit6g6p be611it6s6t6l fliggoen - a bongeszo es az oper6ci6s rendszer tipus6t.

II.8. Adatfeldolgoz6s
Az Adatkezelo a tevekenysege vegzeshez ell|tisdhoz jogosult adatf-eldolgoz6t igenybe
venni. Az adatfbldolgoz6k tov6bbi adatfeldolgoz6 igenybe v6telere csak az Adatkezelo
hozz.|jdrulirs6val

j o go

s

ultak.

Az AdatkezeT6 az igenybe vett adatf-eldolgoz6kat

a

jelen Tajekoztatoban megjeloli.

II.8.l. Az Adatkezelti riltal ig6nybe vett adatfeldolgoz6k
Szerver iizemeltetes: Burill6k Csaba 2l43.Kistarcsa Bart6k B6la u.5.
Konyveles:Konyvel-Esz Kft, 1034 Budapest Zdpor utca 23.

I

I.8.2. Kiilsri szolgrlltat
A sz6mit6gep iizemeltetese

sor6n az Adatkezelo ki.ilso szolg6ltatokat vehet ig6nybe, amely
ktil so szo g61tat6kka1 az Adatkezelo egyi.ittrnlikodi k.
1

A kiilso szolg6ltat6k rendszereiben kezelt szemelyes adatok tekinteteben a kiilso
szolg6ltat6k saj6t adatvedehni szabdlyzat6ban fbglaltak az ir6nyad6k. Az Adatkezelo minden
tole telhetot megtesz annak erdekeben, hogy a ktilso szolg|ltato areszere tov6bbitott szemelyes
adatokat a jogszabitlyoknak megfelelon kezelje, es azokat kiztrolag a Felhaszn6l6 6lta1
meghatbrozott vagy a jelen T6jekoztat6ban al6bb rogzitett celra hasznSlja f'el.
Az Adatkezelo a kiilso szolg6ltat6k szam|ravegzett adattov6bbit6sr6l a jelen T6jekoztat6
keret6ben tdjekoztatja a Felhaszn616kat.

II.9. A kezelt adatok kiire
Az Adatkezelokizitrolag a erintettek 6ltal megadott szemelyes adatokat kezeli. A kezelt adatok
az al6bbiak:
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Szem6lyes adatok: vezeteknev, keresztn6v, (fiatalkoni es gyennekkort eseten a sztilo
neve is), szi.iletesi d6tum, ido, e-rnail cim, telefbnsz6m, szemelyi igazoVdny szam,
tart6zkodiisi engedely szam, ad6azonosito jel, adosz6m,

e6pi6rmii: fbrgalmi engedelyeben es tulajdonjog6ban bekovetkezett vdhozdsnii
megadott adatok, gepj6nnti adatai a tbrgahni engedely alapj6n, mr"iszaki vizsg|lathoz,
anyagrendeleshez gepj6rmti mr.iszaki adatok, biztosit6si adatok.

II.10. Az adatkezelfs jogalapja
Figyelemrnel az Adatkezelo tevekenyseg6nek jellegere, az adatkezeles jogalapja az
erintettek onkentes, rnegf-elelo tdjekoztatdson alapul6 kitejezett hozz|jdrullsa (lnfbtv.5.$ (1)
bek. a) pont), tov6bb6 profilalkot6s eset6n a erintett rnegf-elelo, a GDPR rendelkezeseinek
megf-elelo tdjekoztatitsa, tov6bb6 a CDPR 6. cikk (l) bekezdes t) pontja. A erintettek onk6nt
lepnek kapcsolatba az Adatkezelovel, onk6nt regisztrS.lnak, onkent veszi igenybe az Adatkezelo
szolg6ltat6sat. Az adatkezelo az erintettek hozzijdrul6s6nak a hi6ny6ban csak akkor kezel
adatot, ha eme torveny egyerlelmiien f-elhatalmazza.
Az 6rintett jogosult arra, hogy hozzdjirultrs6t b6nnikor visszavonja. A hozzdjitrulls
visszavon6sa nem erinti a hozzijdrul6son alapul6, a visszavon6s elotti adatkezeles
jogszeniseget.
Az adatkezeles jogalapja bizonyos esetekben jogszab6ly rendelkez6se. A f-obb, adatkezelest
is eloir6 jogszab6lyok a VIII. f'ejezetben meghat6rozott jogszab6lyok. Az Adatkezelo iital
ki6llitott bizonylaton szereplo adatokat az Adatkezelo a sz6rnvitclrol sz6l6 torvenyben
meghat6rozottak szerin t kezeli.
Az adatkezeles jogalapja lehet az Adatkezelo lenyeges jogos erdeke, amely esetben a GDPR
vonatkoz6 rendelkezeseivel osszhangban az Adatkezelo elvegezte 6s a jovoben is elvegezheti
az 6rdekmerlegelesi tesztet, arnely al6t6masztja, hogy az adott adatkezel6s az Adatkezelo jogos
erdekeinek ervenyesitesehez sziikseges, 6s ezen erdekekkel szemben nem 6lveznek elsobbseget
az erintett olyan jogai es szabads6gai, amelyek szemelyes adatok vedelmet teszik sziiksegesse.
Az Adatkezelo erre ir6nyul6 keres eseten a jelen T6jekoztat6ban irtak szerint tdjekoztatist nyrijt
az erintett r eszer e a j el en bekezdesben fb g1 al takk al kapcsol atban.
Az Adatkezelo az 61tala kezelt szernelyes adat helyesbiteserol, korl6toz6s616l, ill. torleserol
az erintett Felhasznril6t, tov6bb6 mindazokat ertesiti, akiknek kor6bban a szemelyes adatot
Adatkezeles celjdra tov6bbitotta. Az ertesites mellozheto,ha ez az Adatkezeles celj6ra va16
tekintettel a Felhaszn6l6 jogos 6rdeket nem serti.

III.FEJEZET

- Adatkezel6s szabrllyai

III.l . Az adatkezel6si folyamat leirfsa
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Az adatok fbrrdsa a megrendelo, aki az adatokat a megrendelese, kerelme lead6sakor
szemelyesen adja meg. Annak ellenorzes€re az adatkezelo a szem6lyes iratokat megvizsg6lja,

A kerehnek eseteben a szemelyes adatok megad6sa kotelezo.
A z eri nt ett az iital a m e gado tt ad ato k k ez el 6 s eh e z kif ej ezetten ho zzdj 6rul.
Az erintett az Adatkezelo 61ta1 kert adatokon kivi.il nem jogosult m6s adatok megad6s6ra.
Az erintett adatai ellenorzesre tov6bbit6sra kerulnek az adatkezelo 6ltal haszr-r61t
rendszerekbe.

lll.2. Adatho r dozhatosrl gh oz val6 j o g
Az iitalitnos adatvedelmi rer-rdelet (GDPR) 20. cikke irj jogkent hatarozza meg az
adathordozhat6s6ghoz val6 jogot. Ez a jog lehetove teszi az erintett szamara,hogy az 6ltala egy
adatkezelo rendelkezesere bocs6tott szemelyes adatokat tagolt, sz6les korben haszn6lt, geppel
olvashat6 fbrmdtumban megkapja, 6s hogy ezeket az adatokat egy rndsik adatkezelonek

akad6lytalanul tov6bbitsa. Ez a jog, arnely bizonyos f-eltetelekkel alkalmazhat6, t6mogatja az
erintettv6laszt6s6t, rendelkezeset es tudatos magatart6s6t.

Az 6rintett olyan adatokkal kapcsolatban 6lhet adathordoz:lsi jogrlval, amelyek

a)
b)
c)

az erintettre vonatkoznak (azaz anonim adat nem lehet) es

amelyet az erintett bocs6tott a T6rsas6g rendelkezesere, illetve
ezen joggyakorl6s nem 6rintheti h6tr6nyosan m6sok jogait es szabads6g6t.

Rendelkezesre bocs6tand6nak kell tekintetni az olyan szemelyes adatokat is, amelyeket a
felhaszndloi tevekenyseggel osszeluggesben figyeltek rneg, 6m nem terjed ki azokra az
adatokra, amelyeket a ceg hozott letre.

A k6rt infbrmdci<lk rnegad6sakor a ceg elktiloniti az adathordozhat<is6ghoz va16 jogot m6s
jogoktirl. A cegnek garant6lnia kell, hogy megf'elelo technikai vagy szervezesi intezked6sek
alkalmaz6s6val biztositja a szemelyes adatok megf-elelo v6delmet a jogosulatlan vagy
jogellenes kezelessel, veletlen elveszt6ssel, megsemmisitessel vagy k6rosod6s6val szemben.
A ceg fblel minden olyan biztons6gi intezkedes meghozatal6erl, amely sztikseges nemcsak
annak garant6l6shoz, hogy a szemelyes adatokat biztons6gosan tov6bbits6k a megf-elelo
cimzettnek (az infbrmdci6 elejetol a vegeig torleno rejtjelezesevel vagy adatk6dol6s
haszniiatbval, eros hitelesitesi intezkedesekkel), hanem hogy a rendszerekben f.ennmarad6
szemelyes adatokat is vedjek a tov6bbiakban, valamint 6tldthato elj6r6sokat alakitsanak ki az
esetleges adatseftesek kezelesere.

Az 6rintett jogosult arra, hogy

-

amennyiben ez technikailag megval6sithat6 - k6rje a
szemelyes adatok adatkezelok kozotti kozvetlen tov6bbit6sat. Az adathordozhatos6g nem j6r
automatikusan az adatnak a ceg rendszerebol kitorl6s6vel es nem erinti a tov6bbitott adatra
alkalmazandci eredeti megorzesi idot sem.
Amennyiben az erintett azt b,llapitja meg, hogy az adathordozhatos6ghoz valci jog ertelmeben
lekert szemelyes adat nem teljes mertekben felel rneg a kerelm6nek, b6rmely toviibbi,
szemelyes adat ir6nti, a hozzaferesi jog szerinti kerelemnek teljes korrien eleget kell tennie a
cegnek.
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Ha munkav611al6i adatokrol van szo, az adathordozhat6s6ghozvalojog 6ltal6ban csak akkor
alkalmazhat6, ha az adatkezelesre olyan szerzodes alapj6n kerul sor, amelynek az erintett a
szerzodo f-ele.
A c6g megtagadja a k6r6s teljesit6s6t, amennyiben az adathordozhat6s6got jogszab6ly
koflatozza, illetve annak az erintett r6szerol gyakorl6sa h6tr6nyosan erintheti rn6sok jogait es
szabads6gait. Az elutasit6sr6l az erirrtettet a kerelem beerkezesetol szdmitott egy h6napon beli.il
erlesiti a T6rsas69. Arnenr-ryiben a cegnek rnegalapozott ketsegei vannak a k6relmezo kiletevel
kapcsolatban, a szem6lyazonoss6g rneg6llapit6sa erdekeben kiegeszito infbrm6ci6kat kerhet.
A ceg nem kerhet ellenszolg6ltat6st a szemelyes adatok rendelkez6sre bocs6t6s6ert kiv6ve
akkor, ha a kerelem egyertelmr-ien megalapozatlan vagy - ktilonosen ismetlodo jellege miatt
tulzo.
A ceg nem felelos az erintett vagy a szemelyes adatot fbgado m6s t6rsasdg iitali
adatkezeleserl.
Amennyiben a ceget keri fel az erintett - adatliordozhattls6gi joga alapj6n - adatok
befbgadas6ra, a cegjogosult eldonteni, hogy azt betbgadja-e vagy sem.
A szemelyes adatok kezelese tekinteteben a fbbb ir6nyado jogszab6lyok a termeszetes
szemelyeknek a szemelyes adatok kezeleserol szolo az Europai Parlament es a Tan6cs (EU)

intbrm6cios onrendelkezesi jogr6l es az
CXII. torveny (lnfbtv.).
Az adathordozhat6s6g tekinteteben kiadott f-obb ir6nymutat6sok: 29. cikk szerinti
Munkacsoport ir6nyrnutat6sa az adathordozhat6s6gr6l (16/HU WP 242 rev.01)

20161679 rendelete (GDPR)

es az

intbnn6ci6szabads6gr6l s2616 201 1. evi
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IV.

FE JEZET - Feleltiss6g

IV.l. A k6pviselti feleltiss6ge
A cegen beltil a szemelyazonositri adatok vedelmeert,

a

nyilv6ntartds megorzeseert az adatot

kezelo int6zmcny vezetoje f-elelos.

lY .2. Az k6pviselti tev6kenys6ge sorf n
el m i szab6l yok betar16s6r61.
Ellenorzi az adatkezelo es adatfbldolgoz6k adatkezel6ssel, illetve adatt-eldolgozdssal

Gondo skod 1k az adatved

osszefiiggo tevekenyseget.
Kezdemenyezi az adatvedelem, illetve az adatbiztons6g teriileten kifejlesztett irj
technolcigi6k es eszkozok alkalma zds6t.
Biztositja az adatkezelessel es adatfeldolgoz6ssal fbglalkoz6 szemelyek adatkezel6si
oktat6s6t.
Gondo skodik a ceg adatvedelm i szabiiy zat6nak el k6szitesero l.
Dont a kotelezo nyilviintarl6si idot kovetoen a nyilv6ntartott adatok tov6bbi t6rol6s6r61
vagy megsemmi siteserol.

IV.3. Adatv6delmi felekis
A

1V.2. pontban reszletezett l-4 alpontok szerinti tevekenyseget az adatvedelmi felelos
is ell6thatja.
A szervezeenk6nt 20 f6n61 tobb adatkezelot fbglalkoztat6 munk6ltat6 eseten az
intezmenyvezeto - szervezeti egysegenkent - adatvedelmi tblelost jelolhet ki.
Adatv6delmi felel6snek
a) legal6bb 2 6v joggyakorlattal rendelkezo jogi egyeterni vegzetts6gli szemely,
vagy
a) fblsotbkir vegzetts6gr"i, gyakorlatot szerzett szem6ly jelolheto ki adatvedehni
f-elelosnek
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V. FEJEZET - A GDPR eltifrfsai az ad,atkezel6sekre
V.l.

Szemdlyes adatok kezeldse

Az adatkezel6sre csak akkor keri.ilhet sor,
' lra az erintett szemely egyerlehnu megerosito cselekedettel, peld6ul ir6sbeli - ideertve az
elektronikus fton tett - vagy
,, sz6beli nyilatkozattal onkentes, konkret, t6jekoztat6son alapul6 es egyerlelmti
hozzdj|rulits6t adja az adatok kezelesehez.
Az adatkezel6shez val6 hozziriSruLisnak min6siil az is,
ha az 6rintett szemely al6irja a megrendelo lapot es a kerelmet.
A ha1lgat6s, az

eTore

bejelolt negyzet yagy

a nem cselekv6s nem

minostil hozz6j6rul6snak.

Hozzijdrukisnak min6siil az is:
- olyan nyilatkozatot tesz, illetve cselekvesevel az adott osszefiiggesben az erintett
szenrely hozzdj6rul6s6t szemelyes adatainak kezelesehez egyertelmrien jelzi.
A szem6lyes adatokat olyan m6don kell kezelni:
amely biztositja azok megf-elelo szir-rtti biztons6g6t 6s bizalmas kezel6set, tobbek kozott
annak erdekeben,
lrogy megakadiiyozza a szem6lyes adatokhoz es a szemelyes adatok kezelesehez
haszn6l t eszko zokho z v alo j o go s u1 atl an hozz6f-6rest,
illetve azok jogosulatlan felhaszndl6s6t.

A pontatlan szem6lyes adatok

'

helyesbitese
vagy torlese erdekeben rninden esszerui l6pest meg kell tenni.

Y.2. Az adatkezel6s jogszertis6ge
A szemelyes adatok kezelese akkor jogszerui, ha az al6bbiak valamelyike teljesiil:

a)
b)

c)
d)

az 6rintett hozz|jdrullsiit adta szemelyes adatainak egy vagy tobb konkret celb6l torl6no
kezel6sehez:
az adatkezeles olyan szerzldes teljesitesehez szi.ikseges, amelyben az erintett az egyik
fel, vagy az a szerzodes megkoteset megelozoen az erintett k6r6sere torteno l6pesek
megt6telehez sziikseges;
az adalkezeles az adatkezelore vonatkozo jogi kotelezettseg teljesitesehez sztikseges;
az adatkezeles az erintett vagy egy rndsik tenn6szetes szemely letfbntoss6gi erdekeinek
vedelme miatt sziikseges;

e) az

adatkezeles kozerdekri vagy az adatkezelore ruh6zott kozhatalmi jogositvdny
gyakorl6s6nak kereteben vegzett fbladat vegrehajt6s6hoz sziikseges,
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f)

az adatkezeles az adatkezelo vagy egy harmadik f61 jogos erdekeinek 6rvenyesit6sehez
sziikseges, kiv6ve, ha ezen 6rdekekkel szemben elsobbseget elveznek az erintett olyan
erdekei vagy alapveto jogai es szabadsdgai, amelyek szemelyes adatok v6dehn6t teszik
sziik segesse, ki.il ono se n, ha az eri ntett gyennek.

A fentiek ertehneben az adalkezeles jogszertinek minosi.il, ha arra valamely szerzodds vagy
szerzodeskotesi sz6ndek kereteben van szi.ikseg.
Ha

az.

jogi kotelezetts6g teljesit6se kereteben kertil
kozerdekri feladat vegrehajt6s6hoz, illetve kozhatalmi jogositv6ny

adatkezelesre az adatkezelore vonatkoz6

sor, vagy ha az

gyakorl6s6hoz szlikseges, az adatkezelesnek az uni6s jogban vagy valamely tag6llam jog6ban
fbglalt jogalappal kell rendelkeznie.
Az adatkezelest jogszeninek kell tekinteni akkor, amikor az az erintett eletenek vagy m6s
fent emlitett termeszetes szemely erdekeinek vedelmeben tortenik. M6s termeszetes szem6ly
letfbntoss6g[ erdekeire hivatkoz6ssal szemelyes adatkezelesre elvben csak akkor keri.ilhet sor,
ha a sz6ban fbrg6 adatkezeles egyeb jogalapon nem vegezheto.

A szemelyes adatkezeles neh6ny tipusa szolg6lhat egyszeffe fbntos kozerdeket es az erintett
letfbntoss6gti erdekeit is, pelddul olyan esetben, amikor az adatkezel6sre humanit6rius okokb6l,
ideertve, ha arra a j6rv6nyok es terjed6seik nyomon kovetesehez, vagy humanit6rius
veszhelyzetben, ki.ilonosen tenneszeti vagy ember 6ltal okozott katasztr6f-6k eset6ben van
sziikseg.
Az adatkezelo ideertve azt az adatkezel6t is, akivel a szemelyes adatokat kozolhetok vagy valamely harmadik fbl jogos erdeke jogalapot teremthet az adatkezelesre. Az ilyen jogos
erdekrol lehet sz6 peld6ul olyankor, amikor releviins es megf'elelo kapcsolat 6ll fbnn az erintett
6s az adatk ezelo kozott, peld6ul olyan esetekben, amikor az erintett az adatkezelo tigyf-ele vagy
annak alkalmaz6s6ban 6ll.
Szemelyes adatoknak a csal6sok megelozese celj6b6l f-eltetleni.il sztikseges kezelese szinten
az erintett adatkezelo jogos erdekenek minosi.il. Szemelyes adatok kozvetlen izletszerzesi celfi
kezel6se szinten jogos erdeken alapul6nak tekintheto.

A jogos erdek f-enn6ll6s6nak meg6llapit6s6hoz rnindenkeppen koriiltekintoen meg kell
vizsg6lni tobbek kozott azt, hogy az erintett a szem6lyes adatok gyujtesenek idopontj6ban es
azzal osszefiigg6sben sz6mithat-e 6sszeriren arra, hogy adatkezel6sre az adott ce1b61 kertilliet
sor. Az erintett erdekei es alapveto jogai elsobbseget elvezhetnek az adatkezelo erdekevel
szemben, ha a szerrelyes adatokat olyan kortilmenyek kozott kezelik, amelyek kozepette az
erintettek nem szdrnitanak tov6bbi adatkezel6sre.
Az erintett adatkezelo jogos erdekenek minosi.il a kozhatalmi szervek, sz6rnit6stechnikai
veszhelyzetekre reag6l6 egyseg, h6l6zatbiztons6gi incidenskezelo egysegek, elektronikus
hirkozlesi h6l6zatok t.izemeltetoi es szolg6ltat6sok nyrijt6i, valamint biztons6gtechnol6giai
szolg6ltat6k 6ltal vegrehajtott olyan mertekri szemelyes adatkezeles, amely a h6l6zati es
informatikai biztons6g garantdl6s6hoz fbltetlenul sziikseges 6s ar6nyos.
A szemelyes adatoknak a gyrijtesi.ik eredeti celj6t6l eltero egyeb celb6l torleno kezelese csak
akkor megengedett, ha az adatkezeles osszeegyeztetheto az adatkezelds eredeti celjaival,
amelyekre a szemelyes adatokat eredetileg gytijtottek. Ebben az esetben nincs szi.ikseg atttll a
jogalapt6l eltero, kiilon jogalapra, rnint amely lehetove tette a szemelyes adatok gytijteset.
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A

szem6lyes adatok hat6s6gok 61ta1i, hivatalosan elisrnerl vall6si szervezetek

alkotm6nyjogban yagy nemzetkozikozjogban rneg6llapitott celjainak eler6se erdekeben torteno
kezelese kozerdeken alapul6nak minosi.il.

V.3. Az E,rintett szem 6ly hozzrijrlrukisa, felt6telek
Amennyiben az adatkezeleshozzij6rul6son alapul, az adatkezelonek kepesnek kell lennie
annak igazollsftra, hogy az erintett szem6lyes adatainak kezelesehezhozzdjitrult.
Ha az erintett ahozzajirul6s6t olyan ir6sbeli nyilatkozat kereteben adja meg, amely rn6s
i.igyekre is vonatkozlk, ahozzdj6rul6s ir6nti kerelmet ezektol a m6s iigyektol egyerlelmiien

rnegkiilonboztetl-reto rn6don kel1 kozolni.

.. Az erintett jogosult arra, hogy hozzdjdrulits6t

b6rmikor visszavonja. A hozzdjdrulis
visszavon6sa nem erinti a hozzdjitrul6son alapul6, a visszavon6s elotti adatkezeles
jogszeruseg6t. A hozzdjlrulls rnegad6sa elott az erintettet errol t6j6koztatni kell. A
hozzdjlrulls visszavon6s6t ugyanolyan egyszeni m6don kell lehetov6 tenni, mint annak
rnegadiis6t.

Annak megrillapit6sa sor6n, hogy a hozzdjtrulits onkentes-e, a leheto legnagyobb mertekben
figyelen-rbe kell venni azt a tenyt, egyebek rnellett, hogy a szerzodes teljesitesenek
beleertve a szolg6ltat6sok ny[jt6s6t is - f'elt6tel6til szabt6k-e az olyan szemelyes adatok
kezelesehezvalohozzdjdrditst, amelyek nem sziiksegesek a szerzod6s teljesites6hez.

A bi.rntetojogi felelosseg meg6llapit6s6ra vonatkoz6 hat6rozatokra es a btincselekmenyekre,

illetve a kapcsol6d6 biztons6gi intezkedesekre vonatkoz6 szemelyes adatok

kezelesere

kizirolag abban az esetben keriilhet sor, ha azkozhatalmi szeru adatkezeleseben torlenik.

Y .4.

Azonositf st nem ig6nylti adatkezel6s

Ha azok a celok, arnelyekbol az adatkezelo a szemelyes adatokat kezeli, nem vagy m6r nem
teszik sziiksegesse az erintettnek az adatkezelo 6ltali azonosit6s6t, az adatkezelo nem koteles

kiegeszito inform6ci6kat megorizni.

Ha az adatkezelo bizonyitani tudja, l-rogy nincs abban a helyzetben, hogy azonositsa az
erintettet, errol lehetoseg szerint ot rnegf'elelo m6don t6jekoztatja.

V.5. Az frintett szem6ly trlj6koztatfisa, jogai
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A

tisztesseges es 6t16that6 adatkezeles elve rnegkoveteli, hogy az erintett t6jekoztat6st
kapjon az adatkezeles tenyerol es ce1jair6l.

Ha a szemelyes adatokat az erintettol gyrijtik. az erintettet arr6l is tdjekoztatni kell, hogy
koteles-e a szemelyes adatokat kozolni, valamint hogy az adatszolg6ltat6s elmarad6sa milyen
kcivetkezrnenyekkel j6r. Ezeket az infbrmiici6kat szabv6nyositott ikonokkal is ki lehet
egesziteni annak erdekeben, hogy az erintett a tervezett adatkezelesrol jol 16thato, konnyen
ertheto es jol olvashat6 fbrm6ban 61ta16nos t6jekoztatiist kapjon.

Az

erintettre vonatkoz6 szemelyes adatok kezelesevel osszefiiggo t6j6koztat6st az
adatgy[rjtes idopontj6ban kell az erintett reszere rnegadni, illetve ha az adatokat nem az
erintettol, hanem m6s fbrr6sb6l gytljtottek. az tigy korulmenyeit figyelembe v6ve, 6sszertl
hat6ridon beltil kel1 rendelkezesre bocs6tani.
Az erintett jogosult, hogy hozzirf-6rjen a 16 vonatkozoan gyrijtott adatokhoz, valamint arra,
hogy egyszertien es esszeru idokozonkent, az adatkezeles jogszenisegenek meg6llapit6sa es
ellenorzese erdekeben gyakorolja e jog6t. Minden erintett szamara biztositani kell a jogot arra,
hogy megismerje ktilonosen a szemelyes adatok kezelesenek celjait, tov6bb6 ha lehetseges, azt,
hogy a szemelyes adatok kezelese rnilyen idotarlamra vonatkozik.
Az erintett jogosult kiilonosen arra, hogy szemelyes adatait torolj6k es a tov6bbiakban

ne

kezeljek, ha a szemelyes adatok gytijtesere vagy m6s m6don va16 kezelesere az adatkezeles
eredeti celjaival osszefiiggesben m6r nincs szi.ikseg, vagy ha az erintettek visszavont6k az
adatok kezel esehez adott hozzdjdrulitsuk at.

Ha a szemelyes adatok kezelese kcizvetlen izletszerzes erdekeben torlenik, az erintett
tiltakozzot a 16 vonatkoz6

szitmara biztositani kell a jogot arra, hogy b6nnikor dijrnentesen
szemelyes adatok e celbol torteno kezelese ellen.

V.6. A szem6lyes adatok feliilvizsgiiata
Annak biztosit6sa erdekeben, hogy a szemelyes adatok t6rol6sa a sziikseges idotartamra
korl6toz6djon, az adatkezelo torlesi vagy rendszeres f-ehilvizsg6lati hat6ridoket 6llapit meg.
A szervezet vezetrije rlltal megdllapitott rendszeres feltilvizsg:ilati hatriridri: I 6v.

Y.7. Az adatkezelo feladatai
jogszeni adatkezel6s erdekeben megf-elelo bels6 adatv6delmi szab{lyokat
alkalmaz. Ez a szabiilyozds kiterjed az adalkezelo hat6skorere es f-elelossegere.

Az adatkezelo

a
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Az

adatkezelo kotelessege, hogy megfeleki 6s hat6kony int6zked6seket hajtson v6gre,
valamint, hogy k6pes legyen igazolni azt, hogy az adatkezelesi tevekenysegek a hat6lyos
jo gszab iiyoknak rnegfel eI nek. ( el sz6moItathatos6g)

Ezt a szabiiyozitst az adalkezeles jellegenek, hat6korenek, kortilmenyeinek es celjainak,
valarnint a tenn6szetes szernelyek jogait es szabads6gait 6rinto kockfzatnak a
f-rgyelembevetel evel kel1 rneghozni.

Az adatkezelo az adatkezeles jellege, hat6kore, kortihnenyei es celjai, valamint a term6szetes
szem6lyek jogaira es szabadsigaira jelentett, valtozo val6szinrisegri es stilyoss6gri kockazat
figyelernbevetelevel megfelel6 technikai 6s szervez6si int6zked6seket hajt v6gre. E
szabtiyzat alapj6n az egyeb belso szab6lyzatokat f-eli.ilvizsg6lja es sziikseg eseten naprakessz6
teszi.

Az adalkezelo vagy az adatfeldolgoz6
v

rnegf-elelo

nyilvintartilst

vezet" a hat6skore alapj6n

egzett adatkezel6si tev6kenys6gekr6l.

Minden adatkezelo es adatf-eldolgoz6 koteles a feliigyeleti hat6s:iggal egytittmiikiidni es
ezeket a nyilv6ntart6sokat keresre hozzdferhetove tenni az erinlett adatkezelesi muveletek
ellenorzese erdekeben.

V.8. Az adatkezel6ssel kapcsolatos jogok
A t{jdkoztatds k6r6shez val6 jog
B6rmely szemely a megadott elerhetosegeken kereszti.il t6jekoztat6st kerhet arrol, hogy a
szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, rnilyen adatkezelesi cel miatt, milyen
fbrr6sb6l, mennyi ideig kezeli. A kerelmere lialadektalanul, de legf'eljebb 30 napon bel01,
a megadott elerhetosegre t6jekoztat6st kell k0ldeni.
A helyesbit6shez val6 jog
B6nnely szemely a megadott elerhetosegeken kereszttil kerheti b6rmely adat6nak
m6dosit6s6t. Enol kerelmerc haladektalanul, de legf.eljebb 30 napon beli.il intezkedni kell
es a megadott elerhetosegre t6jekozlalast kell kiildeni.
A tiirl6shez val6 jog
B6nnely szemely a megadott elerhetosegeken kereszttil kerheti adat6nak torleset.
Kerelmere ezt haladektalanul, de legf'eljebb 30 napon beliil meg kel1 tenni es a megadott
elerhetosegre t6jekoztat6st kel1 kiildeni.
A z:irol{shoz, korl6tozfishoz val6 jog
B6rmely szemely a megadott elerhetosegeken keresztiil kerheti adatiinak zirol|sdt. A
zirol|s addig tart, amig a megjelolt indok szi.iksegesse teszi az adatok t6rol6s6t. A
k6relemre ezt halad6ktalanul. de legf-eljebb 30 napon beli.il meg kell tenni 6s a megadott
elerhetosegre t6j ekoztat6st kell ki.ildeni.
A tiltakozrishoz vaki .iog
B6nnely szemely a megadott elerhetosegeken kereszti.il tiltakozhat az adatkezeles ellen.
A tiltakoz6st a k6relem benyrijt6s6tol sz6mitott legrovidebb idon beliil, de legfeljebb 15
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napon beliil meg kell vizsg6lni, annak megalapozotts6ga kerdeseben dontest kell hozni es

o

kell ktildeni.
Azadatkezel6ssel kapcsolatos jo96rv6nyesit6si lehet6s6g
Nemzeti Adatvedelmi 6s Infbrm6citiszabads69 Hat6s6g
Postacim: 1530 Budapest, Pf. 5.
Cim: 1125 Budapest, Szil6gyi Erzsebet fasor22lc
Telefbn: +36 (l) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-rnail : ugyfbl szolgalat@naih.hu
URL https://naih.hu
a dontesrol a megadott elerhetosegretdjekoztat6st

jogainak megsefiese eseten az adatkezelo ellen bir6s6ghoz fbrdulhat. A bir6s6g
A perl az erintett - v6laszt6sa szerint - a lak6helye vagy
tart6zkoddsi helye szerint illetekes torv6nyszek elott is meginditl'ratja.
Az erintett

a

az tigyben soron kiviil j6r el.

V.9. Az adatkezel6s idritartama
Az Adatkezelo a szemelyes adatot torli, ha

a)

kezel6se jogellenes;
Amennyiben kideriil,ltogy az adatok kezelese jogellenesen tortenik, az
Adatkezelo a torlest haladektalanul v6grehajtja.

b)

kiv6televel);
Az erintett onkentes hozz|j|rulitsa alapjdn kezelt adatok torleset az erintett kerheti.
Ez esetben az Adatkezelo az adatokat torli. A torles csak akkor tagadhato meg, ha
az adatok kezelesere jogszab6ly f'elhatahnaz6st ad. A torlesi k6relem
megtagad6s6r6l, es az adatkezelest lehetove tevo jogszab6lyrol az Adatkezelo
az

6rtinett k6ri

(a jogszab6lyon alapul6 adatkezelesek

minden esetben t6jekoztat6st ad.

c)

az adat hi:inyos vagy t6ves - 6s ez az 611apot jogszeruen nem orvosolhat6
f-elteve, hogy a torl6st torv6ny nem z6rja ki;

d)

az adatkezel6s c6lja megsztinto vagy az adatok tiroklsrinak tiirv6nyben
m eghat{ro zott hathridej e lej :irt;

-,

A torles megtagadhat6 a velemenynyilv6nit6s szabadsdgithoz es a t6jekoz6d6shoz val6 jog
gyakorl6sa celj6bcll, vagy ha a szemelyes adatok kezelesere jogszabiiy f-elhatalmaz6st ad;
valamint jogi igenyek eloterjesztesehez, ervenyesites6hez, illetve v6delmehez.

A torlesi kerelem megtagad6sarol az Adatkezelo minden esetben t6jekoztatja az 6ftinettet,
megjelolve a trjrles megtagad6s6r.rak indok6t. Szemelyes adat torl6sere ir6nyul6 igeny
teljesiteset kovetoen a kordbbi (torolt) adatok m6r nem 61lithat6k helyre.

Az Adatkezelo tital kiildott hirlevelek az azokban tal6lhat6 leiratkoz6s linken keresztiil
mondhat6k le. Leiratkoz6s eseten az adatkezelo a hirlev6l adatbdzisitban az erinett Szemelves
adatait torli.
Mivel az 6rintett reszere az Adatkezelo folyamatos szolgdltat6st nyfjt, a fblek kapcsolata
idohat6rhoz nem kotott. Mindezek alapj6n - a 6rintett keresenek hi6ny6ban - az Adatkezelo
rnindaddig kezeli az adatokat, amig az Adatkezelo es az ertinettfFelhaszn6l6 kozotti kapcsolat
t-enn611, es ameddig az adatkezel6 az 6rintell szamira szolg6ltat6st nyujthat.
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Minderi egyeb adatot az Adatkezelo torol, ha nyi1v6nval6, hogy az adatok f-elhaszn6l6s6ra a
jovoben nem keriil sor, vagyis az adatkezeles celja megszfint.
Minden egyeb adatot az Adalkezelo torol, ha azt a bir6s6g vagy a Nemzeti Adatvedelmi
Infbrm6ciirszabads69 H at6s69 elrendelte

es

Amennyiben bir6s6g vagy a Nernzeti Adatvddelmi es Infbrmdci6szabads6g jogerosen
elrendeli az adatok torleset, a torlest az Adatkez,elo vegrehajtja.
Torles helyett az Adalkezelo - az ertinett tdjekozlat|sa mellett ztrolja a szemelyes adatot,
ha az 6rlinett ezt keri, vagy ha a rendelkezesere 6116 infbrm6ci6k alapj6n f-eltetelezheto, hogy a
torles serten6 az ertntettjogos erdekeit. Az igy zarclt szemelyes adatkizirolag addig kezelheto,
ameddig f'enn6l1 az az adatkezelesi cel, amely a szemelycs adat torleset kizdrta. Az Adatkezelo
megjeloli az iitala kezelt szemelyes adatot, ha az erintett vitatja annak helyesseget vagy
pontoss6g6t, de a vitatott szem6lyes adat helytelensege vagy pontatlans6ga nem 61lapithat6 meg
egyerlelmrien.

A

jogszab6ly 6ltal elrendelt adatkezelesek eseteben az adatok torlesere a jogszabaly

rendelkezese az ir6nyad6.

A torles eseten az Adatkezelo

az adatokat szemelyazonositdsra alkalmatlannd teszi.
jogszab6ly
Adatkezelo a szemelyes adatot tartalmazo adathordoz6t
eloirja.
az
Arnennyiben
azt
megsernmisiti.

V.9. A szervezet feladatai a megfelelti adatv6delem 6rdek6ben
Az adatvedelmi tudatoss6g tekinteteben biztositani kell a szakmai f-elkesziiltseget a
jogszab6lyoknak val6 megf.eleleshez. Elengedhetetlen a munkat6rsak szakmai
felkeszitese es a szab6lyzat megismer6se.

At kell tekinteni az adatkezeles celj6t, szempontrendszer6t, a szemelyes

adatkezeles
kell
biztositani
osszhangban
szab6lyzattal
adatkezelesi
koncepci6jdt. Az adatvedelmi es
a jogszerti adatkezelest es adatt-eldolgozdst.

Az

adatkezelesben erintett szemely megf'elelo t6jekoztat6sa sor6n

tigyelni kell arra,

hogy - ha az adatkezeles az erintelt hozzdjdrulils6n alapul, - ketseg eset6n az
adatkezelonek kell bizonyitania, hogy az adatkezeleshez az erintett szemely hozzdjdrult.
Az erintett szemelynek nyi"rjtott tdjekoztatirs tomijr, kor-rnyen hozzaferheto es konnyen
erlheto legyen, ezerl azt vil6gos es kozertheto nyelven kell rnegfogalmazni es
megjeleniteni.

Az

6t16that6 adatkezeles kovetelmenye, hogy az erintett szemely tdjekoztalitst kapjon az

A taj€koztallst az adatkezeles megkezdese elott kell
rnegadni es a tdjekoztatashoz val6 jog az adalkezeles sor6n annak megszr"ineseig
adatkezeles tenyerol es ce1jair6l .

rnegilleti az erintettet.

Az adatkezel6sben erintett szemely fobb jogai

'

a kovetkezok:

ard vonatkoz6 szemelyes adatokhoz vaTohozzaf-6res;
a szem6lyes adatok helyesbitese;
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a szem6lyes adatok torlese;
a szemelyes adatok kezelesenek korl6toz6sa;
a

profilalkot6s es az automatiz6lt adatkezelesen el1eni tiltakoz6s;

Az adalkezelo indokolatlan k6sedelem nelkiil, de legkesobb a kerelem beerkezesetol
sz6mitott egy h6napon beltil tilekoztatja az erintettet. Sziikseg eset6n, figyelembe veve
a kerelem osszetettseget es a kerelmek szamat, ez a hatdrido tov6bbi ket h6nappal
meghosszabbithat6. A t6jekoztat6si kotelezettseg biztosithato egy olyan biztons6gos
online rendszer tizemeltetes6vel, amelyen keresztiil az erintett konnyen es gyorsan
hozzaferhet a sztikseges infbm6ci6hoz.

At kell tekinteni a szervezet 6ltal vegzett adatkezeleseket, biztositani kell az infbrm6ci6s
onrendelkezesi jog ervenyesiiles6t. Az erintett szernely keresere adatait kesedelem
nelktil torolni kell, amennyiben az. erintett szemely visszavonja az adalkezeles alapj6t
kepezo ho zzdjirul\st ( pl. h irlev6l kti ld6s eset6n)
Az erintett szemely hozzijitrulits6b6l f.6lreerthetetlentil ki kell deriilnie, hogy az erintett
beleegyezik az adatkezelesbe. Ha az adatkezeles az erintelt hozzdjttrultts6n alapul,
ketseg eseten az adatkezelonek kell bizonyitania, hogy az adatkezel6si muvelethez az
erintett hozzijirult.
a

Bizonyos esetekben indokolt lehet az adatkezelonek az adatkezelest megelozoen
adatvedelmi hat6svizsg6latot lefblytatni. A hatdsvizsg6lat sordn meg kell vizsg6lni,
hogy a tervezett adatkezelesi rnuveletek a szemelyes adatok v6delmet hogyar-r erintik.
Ha az adatvedehni hat6svizsg6lat rneg6llapitja, hogy az adatkezeles val6szinr"isithetoen
magas kockdzattal jir. a szemelyes adatok kezeleset rnegelozoen az adatkezelonek
konzult6lnia kel1 a f-eliigyeleti hat6s6ggal.
Abban az esetben, ha a fo tevekenysegek olyan adatkezelesi mriveleteket fbglalnak
magukban, amelyek jellegtiknel, hat6kori.ikn6l vagy celjaikn6l fbgva az erintettek
rendszeres es szisztematikus, nagyrnert6kti megtigyeles6t teszik sziiksegesse,
adatvedelrni tisztviselot kell kinevezni. Az adalvedelmi tisztviselo kinevez6se az
adatbi ztons6g megero s it€set celozza.

V.10. Adatbiztonsfg
A hat6s6gi vizsg6latokhoz szi.ikseges adatok kezel6se es f-eldolgoz6sa sor6n az adatf-eldol9oz6
biztositja az adatokbiztons6g6t, hogy veletlen vagy sz6ndekos megsemmisitessel,
megsemmistilessel, rnegv6ltoztat6ssal, k6rosod6ssal, nyilv6noss6gra keriilessel szemben,
tov6bb6, hogy azokhoz illetektelen szernely ne f-6rjen hozz6.
rnegf-elelo intezkedesekkel vedeni kell kiilonosen a jogosulatlan hozz6f6r6s,
megv6ltoztat6s, tov6bbit6s, nyilv6noss6gra hozatal. torles vagy megsemmisites, valamint a

Az adatokat
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veletlen megsemmisiiles es sertiles, tov6bb6 az alkalmazott technika megvdltozdsihol fakad6
hozzdf erhetetl enn6 v6kis

el

I

en.

A

nyilv6ntarl6sokban elektronikusan kezelt adat6llom6nyok vedelme erdekeben megfblelo
technikai megold6ssal biztositani kel1, hogy a nyilviintartasokban t6rolt adatok kozvetleniil ne
legyenek <isszekapcsolhat6k es az erintetthez rendelhetok.

Az adatbiztons6g megtervezesekor es alkahnaz6sakor tekintettel kell lenni a technika
mindenkori fejlettsegere. Tobb lehetseges adatkezelesi rnegold6s koztil azt kell v6lasztani,
amely a szemelyes adatok rnagasabb szintu vedelmet biztositja, kiveve, ha az ar6nytalan
nehezseget j elentene az adatkezelonek.

Az Adatkezelo gondoskodik az adatok biztons6g6r6l, megteszi azokat a technikai 6s szervez6si
intezkedeseket es kialakitja azokat az eljdrdsi szab6lyokat, amelyek az iranyado jogszab6lyok,
adat- es titokvedelmi szab6lyok ervenyre juttat6s6hoz szriksegesek. Az Adatkezelo az adatokat
megfblelo intezkedesekkel vedi a jogosulatlan hozzdferes. megv6ltoztat6s, tov6bbit6s,
nyilv6nossagra hozatal, tcirles vagy megsemmisites, valamint a veletlen megsemmisiiles 6s
ser016s, tov6bb6 az alkahnazott technika megv6ltoz6s6b61 takad6 hozzaferhetetlenne v616s
ellen.

Az Adatkezelo az iitala kezelt adatokat az iranyad6 jogszab6lyoknak

rnegf'eleloen tarlja
nyilv6n, biztositva, hogy az adatokat csak azok a munkav6llal6k, es egyeb az Adatkezelo
erdekkoreben elj616 szernelyek (adatfbldolgoz6k) ismerhessek meg, akiknek erre munkakoriik,
fbladatuk ell6tdsa erdekeben sziiksegi.ik van. Az adatokat a munkav6llal6 szervezeten beliil csak
nap16z6s rnellett lehet megismemi. Az adatkezelo munkav6llal6i egyedi keres6seket, az
adatokon egyedi mriveleteket csak az erintett keresere vegeznek, vagy abban az esetben, ha ez
a szo I 961 tat6s nyirj trisa erdek eben szi.iks eges.

Az

Adatkezelo az adatok biztons6g6t szol9616 intezkedesek meghat6roz6sakor es
alkalmaz6sakor tekintettel van a technika mindenkori f-ejlettsegere. Az Adatkezelo tobb
lehetseges adatkezelesi megold6s koziil azt vdlasztja, arnely a szemelyes adatok magasabb
szintti vedelmet biztositja, kiveve, ha az aranytalan nehezseget jelentene.

Az Adatkezelo az infonnatikai vedelemmel kapcsolatos feladatai koreben

gondoskodik

ki.ilonosen:

o A jogosulatlan hozzaferes elleni vedehnet biztosit6 intezkedesekrol.
szoftver es hardver eszkozok vedelmerol, illetve a
hiiozati vedelem) ;

ezen beli.il a
fizikai vedelemrol (hozzdferes

vedel em,

o

Az adat6llorn6nyok helyre6llit6s6nak lehetoseget biztosit6 intezkedesekrol, ezen beliil
a rendszeres biztonsiigi mentesrol es a m6solatok elki.ilonitett, biztons6gos kezel6serol
(ti.ikrozes, biztons6gi rnentes) ;

o
o

Az adat6llom6nyok virusok elleni vedelmerol (virusvedelem);

Az adat6llom6nyok, illetve az azokat hordozo eszkozok ftzlkai vedelmerol, ezen beltil
a tizkar, vizkdr, villiimcsap6s, egyeb elemi k6r elleni vedelemrol, illetve az ilyen
esemenyek kovetkezteben bekovetkezo k6rosod6sok helyre6llithat6s6g6r6l (archiv6l6s,
t[rzvedelem).
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A munkav6llal6k, es egyeb, az Adatkezelo erdekeben elj6r6 szemelyek az 6,ltaluk haszn6lt,
vagy birtokukban levo, szemelyes adatokat is tarlalmaz6 adathordoz6kat, tiiggetlentil az adalok
rogzitesenek modj6to1, kdtelesek biztonsiigosan orizni, 6s vedeni a jogosulatlan hozzdferes.
megviiloztatds, tov6bbit6s, nyilv6noss6gra hozatal, torles vagy megsemmisites, valamint a
veletlen megsemmisi.iles es seri.il6s el1en.
Az Adatkezelo az elektronikus nyilv6ntart6st informatikai program fitj6n iizemelteti, arnely
megf'elel az adatbiztons6g kovetehn6nyeinek. A program biztositja, hogy az adatokhoz csak
celhoz kcitcitten, ellenorzott kori.ilm6nyek kozott csak azon szemelyek fbrjenek hozza, akiknek
a f-cladataik ell6t6sa erdekeben erre szi.iksegtik van.

V.1 1. Adatvedelmi tisztviselS
Adatvedelmi tisztviselo kijelolese kotelezo az althbi kriteriumok alapj6n:

.
.

az adatkezelest kozhatalmi szervek vagy egy6b, kozf'eladatot e116t6 szervek vegzlk,
k i v ev e az i gazsitgszol giitatini fel ad atk ortikb en elj 6ro b i 16 s 6 gok at ;
az adatkezelo vagy az adatf-eldolgozo fo tevekenysegei olyan adatkezelesi mtiveleteket

fbglalnak rnagukban, amelyek jellegiiknel, hat6koriiknel vagy celjaikn6l togva az
erintettek rendszeres es szisztematikus, nagymertekri megfigyeleset teszik sztiksegesse;

.

az adatkezelo yagy az adatfeldolgozo t'o tevekenysegei a szemelyes adatok biintetojogi
f-elelosseg meg6llapit6s6ra vonatkozo hatarozatokra es btincselekmenyekre vonatkoz6
adatok nagy sz6mban torteno kezel6sere vonatkoznak.

Tekintettel a CDPR vonatkozci rendelkezeseire az Adatkezelo nem koteles adatvedelmi
tisztviselo kijelolesere, az Adatkezelo ugyanis nem minosi.il kozhatalmi szervnek vagy
kozfbladatot el16t6 szervnek, az Adatkezelo teveker-rysegei nern tbglalnak magukban olyan
mtiveletet, amely a erintettek rendszeres es szisztematikus, nagymertekti megfigyeleset teszik
sztiksegesse, tov6bb6 az Adatkezelo nem kezel kiilonleges adatot, illetve biintetojogi f-elelosseg
rneg6llapit6s6ra vonatkozohat|rozatokra es btincselekmenyre vonatkoz6 szemelyes adatot.

Y .12.

Adatv6delmi incidens

Az adatvedelmi incidens a biztons6g olyan seri.rlese, amely a tov6bbitott, t6rolt vagy m6s
m6don kezelt szemelyes adatok vdletlen vagy jogellenes megsemmisiteset, elveszteset,
megv6ltoztat6s6t, jogosulatlan kozleset vagy az azokhoz val6 jogosulatlan hozzdferest
eredmenyezi.
Azadalvedehni incidens megf-elelo es kello idejri intezkedes hi6ny6ban fizikai, vagyoni vagy
nem vagyoni k6rokat okozhat a tenn6szetes szemelyeknek, tobbek kozott a szemelyes adataik
f-eletti rendelkezes elveszteset vagy a jogaik korl6toz6s6t, a h6tr6nyos megkiilonboztetest, a
szemely azono s s6g-l op6st vagy a szem el yazo no ssdggal val ci vi sszael est.
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Az adatvedelmi incidenst indokolatlan kesedelem nelki:I, legkesobb 72 or6n belul be kell
jelenteni az illetekes feli.igyeleti hat6s6gn6l, kiveve, ha az elsz6moltathatos6g elvevel
osszhangban bizonyitani lehet, hogy az adatvedelmi incidens valoszintileg nem j6r kock6zattal
a termeszetes szemelyek

jogaira es szabads6gaia nezve.

Az erintett szemelyt kesedelern nelki.il tajekoztatni kell, ha az adatvedelmi incidens
val6szinusithetoen magas kock6zattal j6r a termeszetes szemely jogaira es szabads6 gara nezve,
annak erdekeben, hogy megtehesse a szi.ikseges ovintezkedeseket.
Az adatvedelmi incidenseket nyilv6n kell tartani.

VI. FE JEZET - Ugyviteli

6s

nyilvrlntartfs c6hi adatkezel6s

A szervezet a tev6kenysegehez tartozo esetekben, illetve i.igyviteli 6s nyilv6ntart6si ceib6l
szemelyes adatokat is kezelhet.

VI.1 . Az adatkezel6s alapja

. az
o

erintett szemely rnegf-elelo t6jekoztat6s6n alapul6 onkentes es hat|rozott
hozzijirullsa.
A reszletes t6jekoztat6s - amely kiterled az adatkezeles celjdra, jogalapj6ra 6s

o

idotartam6ra, valatnint az erintett szem6ly jogaira - ut6n az einlettet figyelmeztetni kell
az adatkezeles onkentes jellegere.
Az adatkezeleshez valo hozzdjitrulitst ir6sban rogziteni kell.

Y1.2. Az tigyviteli 6s nyilvrintartrisi c6lb6l ttirtenri adatkezel6s c6lja

. a

szervezet tagjainak

es

munkav6llal6inak adatkezelese, amely jogszab6lyi

kotelezettsegen alapul ;

.

a szervezettel rnegbiz6si jogviszonyban
elsz6mol6si es nyilv6ntart6si celb6l:

.

a szervezettel Ua"tl t up.solatban 6116 m6s szervezetek, int6zmenyek es v6llalkoz6sok
kapcsolattarloi adatai, amelyek term6szetes szemelyek elerhetosegi es azonosit6si adatai
is lehetnek:

6116

szemelyek adatkezelese kapcsolattarl6si,

A

t'entiek szerinti adatkezeles egyreszrol jogszab6lyi kotelezetts6gen alapul, m6sreszrol
pedig az ertntelt szemely kifejezetter-r hozzdjdrult adatai kezel6sehez (peld6ul munkaszerzodes
celj6b6l vagy weboldalon partnerk6nt regisztr6lt, stb.)
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A

szervezethez ir6sos fbrm6ban eljuttatott szemelyes adatokat is tartalmazo
dokumentumok (peld6ul oneletrajz, 6ll6skeres6si jelentkezes, egyeb beadv6ny, stb.) eseteben
az erintett szemely hozzdjttrullsht velelmezni kell. Az ,gy lezarulta ut6n - tov6bbi
felhaszndldsra vonatkozo hozzij6rul6s hi6ny6ban - az iratokat meg kell semmisiteni. A
megsemmisites tenyet jegyzokonyvben kel1 rogziteni.

Az iigyviteli celI adatkezeles eset6ben a szemelyes adatok kizirolag az adott i.igy irataiban
es a nyilv6ntart6sokban szerepelnek. Ezen adatok kezelese a kezeles alapjdul szo1g616 irat
selejtezeseig tar1.

Az iigyviteli 6s nyilvdntartdsi c6lbril tiirt6n6 adatkezel6st - annak biztositrisa 6rdek6ben,
hogy a szem6lyes adatok trirokisa a sziiks6ges id6tartamra korlftozridjon, - 6vente feliil
kell vizsg:ilni, a pontatlan szem6lyes adatokat halad6ktalanul tiiriilni kell.

Az i.igyviteli es nyilv6ntart6si celb6l torteno
jo gszab 6lyoknak val o megfbl

VII.

el

adatkezeles eseteben

is biztositani kell

a

est.

FEJEZET

Megfigyelrirendszer lkamera alkalmazflsfra

vonatkoz6 szabirlyok
Elektronikus megfigyelorendszer alkalmaz6sa sor6n az adatkezel6s jogalapja a
munkfltatri jogos 6rdeke (a munkav611al6k tekinteteben) 6s az lrintett hozzijflruldsa
(l6togatok, tigyf'elek tekinteteben), a rnegfigyelt teriileten pedig minden egyes karner6niil j6l
16that6 lrelyen figyelemfelhiv6 trlj6koztatflst (jelz6st) kell elhelyezni. Ezt a t6jekoztat6st
rninden egyes, a megfigyelt teriileten elhelyezett kamera eseteben meg kell adni. Amennyiben
a ceg 6lkamerithelyez ki, a t6jekoztatdsnak ki kell terjednie affa a t6nyre, hogy a kamera nem
k6szit felvetelt.

A t|jekoztato kotelezo tarlalma:

a)
b)

az adatkezeles (f-elvetelkeszites) jogalapja (GDPR 6. cikk ( I ) bekezdes f) pontja),
az egyes kamer6k elhelyezese es celja, az iitaluk megfigyelt tertilet es/vagy litrgy,
valamint az,hogy a kamera kozvetlentil vagy rogzitetten figyel-e,
c) az izemelteto (ogi vagy term6szetes) szemely megnevezese, valamint az adatkezelo es
az adatfeldol 9oz6 szem 61 ye,
d) a fblvetel t6rol6s6nak helye es idotartama, valamint a felvetelek t6rol6s6val kapcsolatos
adatbiztons6gi intezkedesek,
e) ki mikor es hogyar.r nezheti meg a f-elveteleket, hogyan haszn6lhada f-el azokat, illetve
kinek, mikor, hogyan es rnilyen celbol tov6bbithat6k a f-elvetelek,
0 melyek a munkav6llal6k jogai es hogyan tudj6k azokat gyakorolni, valamint hol
tehetnek panaszt, illetve
c) a munkavdllal6k infbnn6ci6s onrendelkezesi joguk megsertese eseten milyen
jogervenyesitesi eszkozoket vehetnek ig6nybe.
Az tigyfelek, l:itogatrik trlj6koztat{sa c6ljrib6l j61 l6thato helyen 6s m6don tijflkoztat6t
kell kihelyezni es figyelmeztetni kell oket, hogy belepestikkel hozzdjtrulnak ahhoz, hogy a
felveteleken szerepelj enek.
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A cegnek kiilon szabiiyzatban

reszletesen

kell

szabaTyozni, hogy a f'elvetelekhez

ki

t-6rhet

hozza, ki rnilyen jogositv6nyokkal rendelkezik, a fblv6telek vegletes torleserol ki gyozodik
meg. azt ki f-eliigyel r es azt is rneg kell hat6rozni, hogy milyen esetben nezhetoek vissza a
tblvetelek akar a munk6ltat6, ak6r a munkav6llal6 resz6rol, ere kiadhat engedelyt, illetve az
elrhez szi.ik seges fo tm anyomtatv6nyt a szabtiy zathoz mel I 6kel ni kel l.

VIII. FE,JEZET - Vegyes rendelkez6sek
VIII.1. Egy6b c6lb6l tiirt6nti adatkezel6s
Amennyiben a szervezet olyan adatkezelest kiv6n vegezn| arnely ebben a szab|Tyzatban
nem szerepel, elozetesen ezen belso szab6lyzalitt kell rnegf'eleloen kiegesziteni, illetve az irj
ad atk ez el

es

V I I I.2.

i

c

el n

ak

rn

e

gf.el el o r eszszab 6ly okat ho zzak ap c so I n i .

A szabf ly zathoz tartoz1 egy6b

do ku m entu m

ok

Az adatvedehni 6s adatkezelesi szabftlyzathoz kell kapcsolni es azzal egyiitt kezelni azokat
a dokumentumokat es szab6lyoziisokat, arnelyek peld6ul az adatkezel6shez hozzdjirulo ir6sbeli
nyilatkozatot tartahnazzdkvagy peldaul weboldalak eseten a kotelczo adatkezelesi tajekoztatot
irj6k le.
Az Adatkezelo fenntarlja rnag6nak a jogot, hogy a jelen T6jekoztatot egyoldahi dontesevel
b6rmikor m6dositsa. Az Adatkezelo a jelen T6jekozlato rn6dosit6sa eseten rendszeri.izenet
ktildese titj6n jogosult (de nem koteles) a erintetteket a m6dosit6srol t6jekoztalni. Az
ertesitesben fbglalt tdjekozlatits alapj6n az erintett a jelen Tdjekoztat6ban es a mindenkor
hat6lyos jogszabdlyokban irt m6don jogosult az adatkezelessel kapcsolatos jogait gyakorolni.

VIII.3. Az adatkezeles alapjriul szolgril6 jogszabrllyok
AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU)

20161679 RENDELETE (2016.
6prilis 27 .) aterm6szetes szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese tekinteteben torteno
vedelm6rol es az ilyen adatok szabad 6ramlds6rol, valamint ag5l46lBKrendelet hat6lyon

kiviil helyezeserol (6ltal6nos adatvedelmi rendelet).
201 1. evi CXII. torvdny az infbrm6cicis onrendelkezesi
in

fbrm6ci

6

jogr6l es

az

szabads6916l.

A koziratokr6l,
LXVI. torveny.

a

kozlevelt6rakrol es a mag6nlevelt6ri anyag vedelmerol szol6 1995. evi

A

kozfbladatot ell6t6 szervek iratkezelesenek 61tal6nos kovetelmenyeirol szolo
335/2005. (XII. 29.) Konn. rendelet.
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2001. evi CVIll. torveny az elektronikus kereskedelmi szolgdltat6sok, valamint az
infbrm6ci6s t6rsadalommal osszefiiggo szol96ltat6sok egyes kerd6seirol.
2003. 6vi C. torveny az elektronikus hirkozlesrol
Magyarorsz6g Alaptorvenye (201 1 . 6prilis 27.)

APolg6ri Torvenykonyvrol szolo 2013. 6vi V. torveny.

A szemely- es vagyonvcdelmi, valamint a mag6nnyomoz6i tevekenyseg
sz6lci 2005. evi

szab6lyair6l

CXXXIII. torvdny (tov6bbiakban: Szvtv.).

A Munka Torvenykonyverol sz6l6 201 2. evi l. torveny (tov6bbiakban: Mt.).

A

gazdasdgi rekl6mtevekenys6g alapveto f'elteteleirol es egyes korl6tair6l s2616 2008.
evi XLVIII. trirveny (tovdbbiakban: ..Grtv.").

Az elektronikus kereskedelmi szolg6ltat6sok, valamint az infbrm6ciris t6rsadalommal
osszefiiggo szolgdltatitsok egyes kerdeseirol sz6lir 2001. evi CVIII. torveny.
A sz6mvitelrol sz6lo 2000. evi C. torveny 169.

$ (abizonylatokmegorzeset illetoen).
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