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I. FEJEZET
ÁlralÁruos RE N DE LKEZÉsEK

1.$ Bevezetés

A Társaság kinyi|vánítja, hogy adatkeze|ési tevékenységét - a megfe|elő be|so
szabá|yok, technikai és szervezési intézkedések meghozata|áva| - ogy végzi, -hogyaz minden körÜ|mények között fe|e|jen meg AZ EURŐPA| PARLÁMErur És Á
TANÁOS (EU) 201 6tt679 RENDELÉTÉNc(. (2o16. ápri|is 27') a természetes
szemé|yeknek a személyes adatok keze|ése tekintetében történő véde|mérő| és az
i|yen adatok szabad áram|ásáro|, va|amint a 95|46tEK rende|et hatá|yon kívÜ|
he|yezésérő| (á|talános adatvéde|mi rende|et, a továbbiakban: Rende|et) - továbbá
azinformációs önrende|kezési jogró| és az információszabadságri| szóló 2O11. évi
CX||. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rende|kezéseinek.

2.s ASzabáIyzatcélja

1' A Szabá|yzat cé|ja azon be|ső szabá|yok megá||apítása és intézkedések
mega|apozása, ame|yek biztosítják, hogy a Társaság adatkeze|o tevékenysége
megfe|e|jen a Rende|et, és az lnfotv. rende|kezéseinek.

2. A Szabá|yzat cé|ja továbbá, hogy a Rende|etnek, és az abban megfoga|mazott, a
szemé|yes adatok keze|ésére vonatkozó e|veknek (5. cikk) va|ó megfele|és Társaság
á|ta|i igazo|ására szo|gá|jon.

3. s A Szabályzat hatálya

(t l E Szabá|yzat hatá|ya természetes szemé|yre vonatkozó szemé|yes adatok
Társaság álta|i keze|ésére terjed ki.

(2) Egyéni vá||a|kozó, egyéni cég, ősterme|ő Ügyfe|eket, vevőket, szá||ítikat e
szabá|yzat a I ka I mazásá ban természetes szemé|ynek ke l| teki nten i.

(3) A Szabá|yzat hatá|ya nem terjed ki az o|yan szemé|yes adatkeze|ésre, ame|y jogi
szemé|yekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi
szemé|y e|érhetőségére vonatkozo adatokat' (GDPR (14))

4. $ Fogalommeghatározások

E Szabá|yzat a|ka|m azásában irányadi foga|ommeghatározásokat a Rende|et 4.
cikke tarta|mazza. Ennek megfe|eloen eme|jük ki a fóbb foga|makat:

1, ,,személyes adat'': azonosított Vagy azonosítható természetes szemé|yre
(,,érintett'') vonatkozó bárme|y információ; azonosíthato az a természetes szemé|y,
aki közvet|en vagy közvetett módon, kü|önösen va|ame|y azonosító, pé|dáu| név,
szám, he|ymeghatározo adat, on|ine azonosító Vagy a természetes szemé|y testi,
fizio|ógiai, genetikai, sze||emi, gazdasági, ku|turá|is Vagy szociá|is azonosságára
vonatkozó egy Vagy több tényező a|apján azonosítható;
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2. n,adatkeze|és'': a Szemé|yes adatokon vagy adatállományokon automatizá|tVagy
nem automatizá|t módon végzett bárme|y műve|et vagy műve|etek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tago|ás, táro|ás, átalakítás vagy megvá|toztatás,
Iekérdezés, betekintés, feIhaszná|ás, köz|és továbbítás, terjesztés Vagy egyéb
módon történo hozzáÍérhetővé téte| útján, összehango|ás vagy összekapcsolás,
kor|átozás, törlés, i||etve megsemmisítés;

3. ,,az adatkezelés korlátozása'': a táro|t szemé|yes adatok megje|ö|ése jövobe|i
keze|ésü k korlátozása cé|jábó| ;

4. ,,profilalkotás'': szemé|yes adatok automatizá|t keze|ésének bárme|y o|yan
formája, ame|ynek során a szemé|yes adatokat va|ame|y természetes szemé|yhez
fűződő bizonyos szemé|yes je||emzok értéke|ésére, kÜlönösen a munkahe|yi
teljesítményhez, gazdasági he|yzethez, egészségi á||apothoz, személyes
preferenciákhoz, érdek|ődéshez, megbízhatósághoz, viseIkedéshez, tartózkodási
he|yhez Vagy mozgáshoz kapcso|ódó je||emzők e|emzésére vagy e|oreje|zésére
haszná|ják;

5. ,,álnevesítés'': a szemé|yes adatok o|yan módon történő kezelése, ame|ynek
következtében további információk fe|haszná|ása né|kÜl többé már nem ál|apítható
meg, hogy a szemé|yes adat me|y konkrét természetes szemé|yre vonatkozik, fe|téve
hogy az i|yen további információt kü|ön táro|ják, és technikai és szervezési
intézkedések megtételéveI biztosított, hogy azonosított Vagy azonosítható
természetes szemé|yekhez ezt a személyes adatot nem |ehet kapcso|ni;

6. ,,nyilvántaÉási rendszer'': a Szemé|yes adatok bármely módon - centra|izá|t,
decentra|izá|t vagy funkcioná|is vagy földrajzi szempontok szerint - tago|t á||ománya,
ame |y meg h atá rozott ismé rvek a |apján hozzáférhető;

7. ,,adatkeze|ő,,'' az a természetes vagy jogi szemé|y, közhata|mi szerv, ügynökség
Vagy bárme|y egyéb szerv, ame|y a szemé|yes adatok keze|ésének cé|jait és
eszközeit öná||óan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkeze|és cé|jait és
eszközeit az uniós Vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkeze|őt vagy az
adatkezelő kije|ö|ésére vonatkozó kÜ|önös szempontokat az uniós Vagy a tagál|ami
jog is meghatározhatja;

8. ,,adatfeldolgozó'': az a természetes vagy jogi személy, közhata|mi szerv,
Ügynökség vagy bárme|y egyéb szerv, ame|y az adalkezelő nevében szemé|yes
adatokat kezel;

9. ,,címzett'''' az a természetes Vagy jogi szemé|y, közhata|mi szerv, ügynökség
Vagy bárme|y egyéb Szerv, akivel Vagy amellye| a szemé|yes adatot köz|ik,
függet|enÜ| attó|, hogy harmadik fé|-e. Azon közhata|mi szervek, amelyek egy egyedi
vizsgá|at keretében az uniós Vagy a tagállami jogga| összhangban férhetnek hozzá
szemé|yes adatokhoz, nem minősÜ|nek címzettnek; az em|ített adatok e közhata|mi
szervek álta|i kezelése meg kell, hogy fe|e|jen az adatkeze|és cé|jainak megfe|e|oen
az a|ka|mazando adatvéd e|m i szabá |yokna k;

10' ,,harmadik fél'': az a természetes vagy jogi szemé|y, közhata|mi szerv,
ügynökség Vagy bárme|y egyéb szerv, ame|y nem azonos az érintettel, az
adatkeze|ove|, az adatfe|do|gozóva| vagy azokka| a szemé|yekke|' akik az adatkezelő
Vagy adatfe|do|gozo közvet|en irányítása a|att a szemé|yes adatok kezelésére
fe|hataImazást kaptak;
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11' ,,?Z érintett hozzájárulása'': az érintett akaratának önkéntes, konkrét és
megfele|ő tájékoztatáson alapu|ó és egyérte|mű kinyi|vánítása, ame||ye| az érintett
nyi|atkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenÜl kifejező cselekedet útján je|zi, hogy
be|eegyezését adja az őt érinto szemé|yes adatok keze|éséhez;
12, ,,adatvédelmi incidens'': a biztonság o|yan sérÜ|ése, amely a továbbított, táro|t
Vagy más módon kezelt szemé|yes adatok vé|et|en Vagy jogel|enes
megsemmisítését, eIvesztését, megvá|toztatását, jogosuIatIan köz|ését Vagy az
azokhoz va |ó jo gosu I at| a n hozzáf érést e red m é ny ezi'

II. FEJEZET
Az ADATKEZELÉS JocszERÚsÉoÉrueK BETosírÁsa

5. $ Adatkeze!és az érintetthozzájáru|ása alapján

(1) A hozzájáru|áson a|apu|ó adatkeze|és esetén az érintett hozzájáru|ását
szemé|yes adatai keze|éséhez az 1. számú mel|éklet szerinti adatkérő lapon ke||
kérni.

(2) Hozzájáru|ásnak minősü| az is, ha az érintett a Társaság internetes hon|apjának
megtekintése során beje|ö| egy erre vonatkozó négyzetet, dZ információs
társadaIomma| összefÜggő szolgáltatások igénybevéteIe során erre vonatkozó
technikai beá||ításokat hajt végre, va|amint bárme|y egyéb o|yan nyi|atkozat vagy
cse|ekedet is, ame|y az adott összefüggésben az érintett hozzá!áru|ását szemé!éi
adatainak tervezett keze|éséhez egyérte|műen je|zi. A ha||gatás, az e|őre beje|ö|t
négyzet Vagy a nem cse|ekvés ezért nem minosú| hozzá4áru|ásnak.

(3) A hozzájáru|ás az ugyanazon cé| Vagy cé|ok érdekében végzett összes
adatkeze|ési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkeze|és egyszerre több cé|t is
szo|gá|, akkor a hozzájáru|ást az összes adatkeze|ési cé|ra vonatkozóan meg ke||
adni.

(a) Ha az érintett hozzájáru|ását o|yan írásbe|i nyi|atkozat keretében adja meg, ame|y
más ügyekre is vonatkozik _ p|, értékesítési, szo|gá|tatási szerződés megkötése - a
hozzájáru|ás iránti kére|met ezektő| a más ügyekto| egyérte|műen
megklj|önböztetheto módon ke|| e|oadni, értheto és könnyenhozzáférhető formában,
vi|ágos és egyszerű nye|vezettel. Az érintett hozzájáru|ását tarta|mazó i|yen
nyi|atkozat bárme|y o|yan része, ame|y sérti a Rendeletet, köte|ezo erőve| nem bír.

(5) A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, te|jesítését o|yan szemé|yes
adatok keze|éséhez va|o hozzájáru|ás megadásához, ame|yek nem szÜkségesek a
szerződés te|jesítéséhez.

(6) A hozzőjáru|ás visszavonását ugyano|yan egyszerű módon ke|| |ehetővé tenni,
mint annak megadását.

(7) Ha a szemé|yes adat fe|véte|ére az érintett hozzé4áru|ásáva| kerÜ|t sor, az
adatkeze|ő a fe|vett adatokat törvény e|térő rendelkezésének hiányában a rá
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vonatkozó jogi köte|ezettség te|jesítése cé|jábó| további kÜ|ön hozájáru|ás né|kÜ|,
va|amint az érintett hozzájáru|ásának visszavonását követoen is keze|heti.

(8) A Társaság a 2. számú melléklet szerinti á|ta|ános adatkeze|ési tájékoztatóját a
hon|apján a |áb|écben e|érhetővé teszi az érintettek számára. E tájékoztató célja,
hogy az érintetteket e nyilvánosan is e|érheto formában az adatkeze|és megkezdése
e|őtt és annak fo|yamán is egyérte|műen és részletesen tájékoztassa az adataik
keze|ésével kapcso|atos minden tényrő|, így kü|önösen az adatkeze|és cé|járó| és
joga|apjáról, az adatkeze|ésre és az adatfe|do|gozásra jogosu|t személyérő|, az
adatkeze|és időtartamáró|, arró|, ha az érintett szemé|yes adatait az adatkeze|ő az
lnfotv. 6. s (5) bekezdése alapján keze|i, i||etve arró|, hogy kik ismerhetik meg az
adatokat. A tájékoztatásnak ki ke|| terjednie az érintett adatkeze|ésse| kapcso|atos
jogaira és jogorvos|ati |ehetoségeire is' Ezen adatkeze|ési tájékoztatót a
|egfontosabb adatkeze|ési |épések mindegyikénél kÜ|ön IinkkeI je|ö|ve
megismerhetővé ke|| tenni (pé|dáu| egy regisztráció esetében a regisztráció e|ott, a
regisztráció folyamatáná|, stb.). E tájékoztató e|éehetőségéro| az érintetteket
tájékoztatni kell.

(9) A jogi köte|ezettség te|jesítése jogcímén a|apu|ó adatkeze|és az érintett
hozzájáru|ásátó|fÜgget|en, mive| az adatkeze|ést törvény határozta meg. Az érintette|
az adatkeze|és megkezdése e|ott ezesetben kozö|ni kell, hogy az adatkeze|és
köte|ezo, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése e|ott egyérte|műen és
rész|etesen tájékoztatni ke|| az adatai keze|éséve| kapcso|atos minden tényrő|, így
különösen az adatkezelés cé|járó| és jogalapjáró|, az adatkeze|ésre és az
adatfe|do|gozásra jogosu|t szemé|yérő|, az adatkeze|és időtartamáró|, arró|, ha az
érintett szemé|yes adatait az adatkeze|ó a rá vonatkozó jogi köte|ezettség alapján
keze|i, i||etve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki ke||
terjednie az érintett adatkeze|ésse| kapcso|atos jogaira és jogorvos|ati |ehetóségeire
is' Köte|ezo adatkeze|és esetén a tájékoztatás megtörténhetaz e|őbbi információkat
tartaImazi jogszabá|yi rende|kezésekre va|ó uta|ás nyi|vánoss ágra hozata|áva| is.

III. FEJEZET
MUNKAvlszoNNYAL KAPcsoLATos ADATKEZELÉSEK

6. $ Munkaügyi, szeméIyzeti nyi|vántartás

(1) A munkavá||a|óktó| kizáro|ag o|yan adatok kérhetok és tarthatók nyi|ván, va|amint
o|yan munkaköri orvosi a|ka|massági vizsgá|atok végezhetők, amelyek munkaviszony
|étesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jó|éti
juttatások biztosításához szükségesek és a munkavá||a|ó szemé|yhez fíjződő jogait
nem sértik.

(2) A Társaság munká|tatóijogos érdekeinek érvényesítése (Rende|et 6. cikk (1)
bekezdése f)) jogcímén munkaviszony |étesítése, te|jesítése Vagy megszűnése
cé|jábó| keze|i a munkavál|a|ó a|ábbi adatait:
1. név
2. szü|etési név,,
3' szü|etési ideje,
4. anyja neve,
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5. |akcíme,
6. á||ampo|gársága,
7, adóazonosító je|e,
B. TAJ száma,
9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavá||aló esetén),
10' te|efonszám,
11. e-mail cím,
12. szemé|yi igazo|vány száma,
13. |akcímet igazoló hatósági igazo|vány száma,
14. bankszám|aszáma,
15. on|ine azonosító (ha van)
16. munkába |épésének kezdo és befejező időpontja,
17 ' munkakör,
1 8. isko|ai végzettségét, szakképzettségét igazo|ó okmány máso|ata,
19. fénykép,
20. öné|etrajz,
21' munkabérének összege, a bérfizetésse|, egyéb juttatásaiva| kapcsolatos adatok,
22, a munkavá||a|ó munkabérébő|jogerős határozat vagy jogszabá|y, i||etve írásbe|i
hozzájáru|ása a la pján |evo nandó ta rtozást, i | |etve en nek jogosu |tságát,
23' a munkavá||a|ó munkájának értéke|ése,
24' a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
25. munkakörtő| függoen erkölcsi bizonyítványa
26' a munkaköri alka|massági vizsgálatok összegzése,
27 ' magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a
pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkaválla|ó tagsági száma,
28. kÜ|fö|di munkavá||a|ó esetén út|evé|szám; munkavá||a|ásijogosultságot igazo|ó
dokumentumának megnevezését és száma,
29 munkavá||a|ót ért ba|esetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;
30. a jó|éti szo|gá|tatás, kereskedelmi szá||áshely igénybe vételéhez szükséges
adatokat;
31' a Társaságná| biztonsági és vagyonvéde|mi cé|bó| a|ka|mazott kamera és
beléptető rendszer,
i||etve a he|ymeghatározó rendszerek á|ta| rögzített adatokat.

(3) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munká|tató csak a
Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy köte|ezettség te|jesítése cé|jábó|
kezel.

(4) A szemé|yes adatok címzettjei: a munká|tató vezetője, munká|tatói jogkör
gyakorlója, a Társaság munkaÜgyi fe|adatokat e||átó munkaválla|ói és
adatfeIdoIgozói.

(5) A Társaság tu|ajdonosai részére csak a vezető á||ású munkavá||a|ók szemé|yes
adatai továbbíthatók.

(6) A szemé|yes adatok táro|ásának idotartama: a munkaviszony megszűnését
követo 3 év.

(7) Az érintette| az adatkeze|és megkezdése e|őtt közö|ni ke||, hogy az adatkeze|és a
Munka törvénykönyvén és a munká|tató jogos érdekeinek érvényesítésén a|apu|
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(8) A munká|tató a munkaszerzodés megkötéséve| egyidejűleg a jelen szabályzat 3.
számú melléklete szerinti Tájékoztató átadásáva| tájékoztatja a munkavá||a|ót
szemé|yes adatainak kezelésérő| és szemé|yhez fŰződojogokró|.

7. $ Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkeze|és

(1) A munkavá||a|óva| szemben csak o|yan a|ka|massági vizsgá|at a|ka|mazható,
ame|yet munkaviszonyra vonatkozó szabá|y ír elo, Vagy ame|y munkaviszonyra
vonatkozó szabá|yban meghatározott jog gyakor|ása, köte|ezettség te|jesítése
érdekében szükséges. A vizsgá|at e|őtt rész|etesen tájékoztatni ke|| a
munkavá||a|ókat többek között arró|, hogy az a|ka|massági vizsgá|at milyen készség,
képesség fe|mérésére irányu|, a vizsgá|at mi|yen eszközze|. módszerre| történik.
Amennyiben jogszabály írja e|o a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni ke|| a
munkavá||a|ókat a jogszabá|y címérő| és a pontos jogszabá|yhe|yro| is. E
Tájékoztatáshoz kapcso|ódó adatkeze|ési tájékoztatő mintáját je|en szabá|yzat 4.
szám ú melléklete tarta|mazza,

(2) 
^ 

munkaalka|masságra, fe|készü|tségre irányu|ó teszt|apok a munkáltató mind a
munkaviszony |étesítése e|őtt, mind pedig a munkaviszony fenná||ása alatt kitö|tetheti
a munkavá|la|ókka|.

(3) Az egyérte|műen munkaviszonnya| kapcso|atos, a munkafo|yamatok hatékonyabb
e||átása, megszervezése érdekében csak akkor tö|theto ki a munkavál|alók nagyobb
csoportjáva| pszicho|ógiai, Vagy szemé|yiségjegyek kutatására a|ka|mas teszt|ap, ha
az elemzés során fe|színre kerÜ|t adatok nem köthetők az egyes konkrét
munkavá||a|ókhoz, vagyis anonim módon történik az adatok fe|do|gozása.

(4) A keze|hető szemé|yes adatok köre: a munkaköri a|ka|masság ténye, és az ehhez
szükséges fe|téteIek.

(5) Az adatkeze|és joga|apja: a munká|tató jogos érdeke.

(6) A szemé|yes adatok keze|ésének cé|ja: munkaviszony |étesítése, fenntartása ,

munkakör betöltése.

(7) A szemé|yes adatok címzettjei, i||etve a címzettek kategóriái: A vizsgá|at
eredményt a vizsgá|t munkavá||a|ók, i||etve a vizsgá|atot végző szakember ismerhetik
meg. A munká|tató csak aA az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált szemé|y a
munkára a|ka|mas-e Vagy sem, i||etve mi|yen fe|téte|ek biztosítandók ehhez. A
vizsgá|at rész|eteit, i||etve annak te|jes dokumentációját azonban a munká|tató nem
ismerheti meg.

(8) A szemé|yes adatok keze|ésének időtartama: a munkaviszony megszűnését
követo 3 év.

8. s Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pá|yázatok,
önéletrajzok
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(1) A keze|heto szemé|yes adatok köre: a természetes szemé|y neve, szü|etési ideje,
he|ye, anyja neve, |akcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mai| cím, a
je|entkezoroI készített munkáltatói fe|jegyzés (ha van).

(2) A szemé|yes adatok kezelésének cé|ja: je|entkezés, pá|yázat e|bírálása, a
kivá|asztotta| munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztátni ke|| arró|, ha a
munká|tató nem őt vá|asztotta az adott á|lásra.

(3) Az adatkezelés joga|apja az érintetthozzájáru|ása.

(4) A szemé|yes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságná|
munkáltatói jogok gyakorlására jogosu|t vezető, munkaÜgyi feIadatokat e||átó
munkavá||a|ók.

(5) A szemé|yes adatok tárolásának időtartama: A je|entkezés, pá|yázat e|bírálásáig.
A ki nem vá|asztott je|entkezők szemé|yes adatait törö|ni ke||. Íoro|ni ke|| annak
adatait is, aki jeIentkezését, pá|yázatát visszavonta.

(6) A munká|tató csak az érintett kifejezett, egyérte|mű és önkéntes hozzájáru|ása
a|apján orizheti meg a pá|yázatokat, fe|téve, ha azok megőrzésére a jogszabályokka|
összhangban á||ó adatkezelési cé|ja e|érése érdekében szükség van. E
hozza1áru|ást a fe|véte|i e|járás |ezárását követően ke|| kérni a je|entkezőktő|.

9. $ Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

(1) Társaságunk a székhe|yén, te|ephe|yén, az ügyfé|fogadásra nyitva álló
he|yiségeiben az emberi é|et, testi épség, szemé|yi szabadság, az Üz|eti titok
véde|me és a vagyonvéde|em cé|jábó| e|ektronikus megfigye|őrendszert alka|maz,
ame|y kép-, hang-, Vagy kép- és hangrögzítést is lehetové tesz, ez a|apján
szemé|yes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít,
(2) Ezen adatkeze|és joga|apja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesí[ése, és az
é ri ntett hozzil1áru|ása'
(3) Az e|ektronikus megfigye|őrendszer adott terÜ|eten történo a|ka|mazásának
tényéro| jó| |átható he|yen, jó| o|vashatóan, a terü|eten megje|enni kívánó harmadik
szemé|yek tá4ékozodását e|osegítő módon figye|emfe|hívó je|zést, tájékoztatást kel|
e|he|yezni. A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában meg ke|| adni. Ez
a tájékoztatás tarta|mazza az e|ektronikai vagyonvéde|mi rendszer á|ta| fo|ytatott
megfigye|és tényérő|, vaIamint a rendszer á|taI rögzített, szemé|yes adatokat
tarla|maző kép- és hangfe|vétel készítésének, táro|ásának cé|járó|, az adatkeze|és
joga|apjáró|, a fe|véte| táro|ásának he|yérő|, a táro|ás időtartamáró|, a rendszert
a|kalmazó (Üzeme|tető) szemé|yérő|, az adatok megismerésére jogosult szemé|yek
körérő|, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozi
rende|kezéseirő| szó|ó tájékoztatást is' A tájékoztatás mintája je|en Szabályzat 5.
számú Mellékletét képezi.
(4) A megfigye|t teru|etre be|épő harmadik szemé|yekrő| (ügyfelek, |átogatók,
vendégek) kép és hangfe|vétel a hozzdjárulásukka| készítheto és keze|hető. A
hozzájáru|ás ráuta|ó magatartássa| is megadható. Ráuta|ó magatartás kÜ|önösen, ha
az ott tartózkodó természetes szemé|y a megfigye|t terÜ|etre az oda kihe|yezett



ADATKEZELÉs| szABÁlvznr 11. oldal

eIektronikus megfigye|ő-rendszer aIkaImazásáró| tájékoztató jeIzés, ismertetés
e||enére a terÜ|etre bemegy.

(5) A rögzített fe|véte|eket fe|haszná|ás hiányában maximum 3 (három) munkanapig
őrizhetők meg. Felhaszná|ásnakaz minősÜ|, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és
hangfe|véte|t, va|amint más szemé|yes adatot bírósági vagy más hatósági e|járásban
b izo nyítékként kívánják feI has zná|ni'
(6) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, Vagy a kép- és hangfe|véte|
adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, va|amint kép- és hangfe|vétel rögzítéséto|
számított három munkanapon be|ü| jogának vagy jogos érdekének igazo|ásáva|
kérheti, hogy az adatot annak keze|ője ne semmisítse meg, il|etve ne törö|je'
(7) Nem |ehet e|ektronikus megfigye|orendszert aIkaImazni o|yan helyiségben,
ame|yben a megfigye|és az emberi mé|tóságot sértheti, így kÜ|önöSen az ö|tözokben,
zuhanyzőkban, az i||emhe|yiségekben Vagy pé|dáu| orvosi szobában, i||etve az ahhoz
tartoző váróban, továbbá az o|yan he|yiségben sem, ame|y a munkavá||a|ók
munkaközi szünetének e|tö|tése cé|jábó| |ett kije|ö|ve.
(8) Ha a munkahely terÜ|etén jogszerűen senki sem tartózkodhat - így ku|önösen
munkaidőn kívÜ| Vagy a munkaszÜneti napokon - akkor a munkahely teljes terü|ete
(így példáuI az ö|tözők, i||emhelyek, munkaközi szünetre ktje|ö|t he|yiségek)
megfigyelheto.
(9) Az e|ektronikus megfigye|őrendszerreI rögzített adatok megtekintésére a
törvényben erre fe|jogosítottakon kívÜ| a jogsértések fe|tárása és a rendszer
működésének e||enőrzés cé|jábó| a keze|o szemé|yzet, a munká|tató vezetője és
he|yettese, továbbá a megfigye|t terü|et munkahe|yi vezetóje jogosu|t.

IV. FEJEZET
szERzŐDÉsnez KAPcsoLóoó ADATKEZELÉSEK

10. s Szerződő paÉnerek adatainak kezelése - vevők, szállítók nyilvántartása

(1) A Társaság szerződés te|jesítése jogcímén a szerződés megkötése, te|jesítése,
megsztÍnése, szerződési kedvezmény nyújtása cé|jábó| keze|i a ve|e vevőként,
szá||ítóként szerződött természetes szemé|y nevét, szü|etési nevét, szÜ|etési idejét,
anyja nevét, Iakcímét, adóazonosító je|ét, adószámát, válIaIkozói, ostermeIoi
igazo|vány számát, szemé|yi igazo|vány számát, |akcímét, székhe|y, te|ephe|y címét,
teIefonszámát, e-maiI címét, honIap-címét, bankszám|aszámát, vevőszámát
(ügyfé|számát, rendelésszámát), onIine azonosítóját (vevők, szá|lítók Iistája,
törzsvásárlási |isták), Ezen adatkeze|és jogszerűnek minősü| akkor iS, ha az
adatkeze|és a szerződés megkötését mege|őzően az érintett kérésére történő
|épések megtéte|éhez szükséges' A szemé|yes adatok címzettjei: a Társaság
ügyfé|kiszolgá|ássa| kapcso|atos fe|adatokat e||átó munkavá||a|ói, könyve|ési, adózási
feladatokat e||átó munkavá||a|ói, és adatfe|do|gozói. A szemé|yes adatok táro|ásának
időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év'

(2) Az érintett természetes szemé||ye| az adatkeze|és megkezdése e|ott közö|ni ke||,
hogy az adatkeze|és a szerződés teljesítése jogcímén alapu|, az a tájékoztatás
történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfe|do|gozó részére
történo átadásáril tájékoztatni ke|l. A természetes szemé||ye| kötött szerződéshez
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kapcso|ódó adatkeze|ési kikötés szövegét je|en Szabá|yzat 6. számú me|lék|ete
tartalmazza.

11.s Jogi szemé|y ügyfelek, vevők, szá|Iítók természetes szeméty
képvise|őinek elérhetőségi adatai

(1) A kezelhető szemé|yes adatok köre: a természetes szemé|y neve, címe,
te|efonszáma, e-mai| címe, online azonosítója.

(2) A szemé|yes adatok keze|ésének cé|ja: a Társaság jogi szemé|y partneréve|
kötött szerződés te|jesítése, Üz|eti kapcsolattartás, 

- 
jóga|apja: az érintett

hozzájáru|ása'

(sl A személyes adatok címzettjei, i||etve a címzettek kategóriái: a Társaság
ügyíé|szo| gá|atta I ka pcso |atos fe |adato kat e| |átó m u n kavá | |a |ói.

(4) A szemé|yes adatok táro|ásának idotartama: az Üz|eti kapcso|at, i||etve az érintett
képvise|ői minőségének fenná||ását követő 5 évig'

(5) Az adatfe|vételi lap mintáját je|en Szabá|yzat7. számű melléklete Iarta|mazza'Ezen nyi|atkozatot az [jgyfé||e|, vevőve|, szá||ítóva| kapcso|atban á||ó
munkavá||a|ónak ismertetnie ke|| az érintett szemé|lyel és a nyi|atkozat a|áírásáva|
kérnie ke|| hozzájáru|ását szemé|yes adatai keze|éséh ez, A nyi|atkozatot az
adatkeze|és időtartamáig meg ke|| orízni.

V. FEJEZET
JoGl xörelezETTsÉGEN ALAPUló nonrKEzELÉsEK

12. s Adatkezelés adó. és számviteIi kötelezettségek teljesítése céljából

(1) A Társaság jogi köte|ezettség te|jesítése jogcímén, törvényben e|őírt adó és
számvite|i köte|ezettségek te|jesítése (könyvelés, adózás) cé|jábói kezeli a vevőként,
szá||ítóként ve|e Üz|eti kapcsoIatba |épő természetes szemé|yek törvényben
meghatározott adatait. A kezelt adatok az á|ta|ános forga|mi adóról szo|ő 2017 ' évi
cXXVll. tv. 169.s, és 202.$-a a|apján kÜ|önösen: adószám, néV, cím, adózási
státusz, a számvite|ro| szó|ó 2000. évi C. törvény 167'$-a a|apján: név, cím, a
gazdasági műve|etet elrende|ő szemé|y Vagy Szervezet megje|ö|ése, az uta|ványozo
és a rende|kezés végrehajtását igazo|ó szemé|y, va|amint a szeNezettő| fÜggően az
e||enőr a|áírása; a kész|etmozgások bizony|atain és a pénzkeze|ési bizony|atokon az
átvevo, az ellennyugtákon a befizeto a|áirása, a szemé|yi jövede|emadóró| szó|ó
1995. évi cXV|l. törvény a|apján: vá||a|kozói igazo|vány száma, ősterme|ői
igazo|vány száma, adóazonosító je|.

(2) A szemé|yes adatok tárolásának idotartama a joga|apot adó jogviszony
megszunését követő 8 év.



ADATKEZELÉsl szABÁlvznr 13. oldal

(3) A szemé|yes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könywite|i, bérszámfejtési,
társada|ombiztosítási fe|adatait e||átó munkaválla|ói és adatfe|doIgozoi,

í3. s Kifizetői adatkezeIés

(1) A Társaság jogi köte|ezettség te|jesítése jogcímén, törvényben e|őírt adó és
járu|ékköte|ezettségek te|jesítése (adó-, adóeIo|eg, járu|ékok megá||apítása,
bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj Ügyintézés) cé|jából kezeli azon
érintettek munkavá||a|ók, csa|ádtagjaik, fogIaIkoztatottak, egyéb juttatásban
részesÜ|ők * adótörvényekben e|őírt szemé|yes adatait, akikke| kifizetői (2017:CL,
törvény az adőzás rendjérő| (Art ) 7.s 31.) kapcso|atban á||. A keze|t adatok körét az
Art. 50.$-a határozza meg, kü|ön is kieme|ve ebbo|: a természetes szemé|y
természetes szemé|yazonosító adatait (ideértve az e|őző nevet és a titu|ust is),
nemét, á||ampo|gárságát, a természetes szemé|y adóazonosító je|ét,
társada|ombiztosítási azonosító je|ét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények
ehhez jogkövetkezményt fŰznek, a Társaság keze|heti a munkavá||a|ók
egészségügyi (Szja tv. 40'$) és szakszervezeti (Szja 47.s(2) b'i) tagságra vonatkozó
adatokat adó és járu|ékköte|ezettségek te|jésítés (bérszámfejtés,
tá rsad a|om biztos ítási ügyi ntézés) cé|jábó |.

(2) A szemé|yes adatok tárolásának idotartama a joga|apot adó jogviszony
megszűnését követő 8 év.

(3) A szemé|yes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési,
társada|ombiztosÍtási (kifizetői) feIadatait e||átó munkavá||a|ói és adatfeldolgozói.

14. s A Levéltári törvény szerint maradandó éÉékű iratokra vonatkozó
adatkezelés

(1) A Társaság jogi köte|ezettsége te|jesítése jogcímén keze|i a köziratokró|, a
köz|evé|tárakró| és a magánlevé|tári anyag véde|mérő| szó|ó 1995' évi LXV|. törvény
(Levéltári torvény) szerint maradandó értékűnek minősÜ|o iratait abbó| a cé|bó|, hogy
a Társaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és haszná|ható
á||apotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattáro|ás ideje: a
köz|evé|tár részére történő átadásig.

(2) A szemé|yes adatok címzettjeire és az adatkeze|és egyéb kérdéseire a Levé|tári
törvény irányadó.

VI. FEJEZET
ADATB|ZoNsÁGI t NTÉZKEDÉse x
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15. s Adatbiztonsági intézkedések

(1) A Társaság va|amennyi cé|ú és joga|apú adatkeze|ése vonatkozásában a
szemé|yes adatok biztonsága érdekében köte|es megtenni azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kia|akítani azokat az e|járási szabá|yokat, ame|yek a
Rende|et és az lnfotv., érvényre juttatásához szükségesek.

(2) Az Adatkeze|ő az adatokat megfele|ő intézkedésekke| védi a vé|et|en vagy
joge||enes megSemmisítés, eIvesztés, megvá|toztatás, sérÜlés, jogosuIat|án
nyi|vánosságra hozata| vagy az azokhoz va|i jogosu|at|a n hozzáférés e||en.

(3) A Társaság a szemé|yes adatokat biza|mas adatként minősíti és kezeli. A
munkavá||a|ókkaI a szemé|yes adatok keze|ésére vonatkozóan titoktartási
köte|ezettséget ír elő, ame|yre a 10. számú melléklet szerinti kikötést ke||
alka|mazni. A szemé|yes adatokhoz va|ő hozzáférést a Társaság jogosu|tsági
szintek megadásáva| kor|átozza.

(4) A Társaság az informatikai rendszereket tűzfa||a| védi, és vírusvéde|emme| |átja
el.

(5) A Társaság az e|ektronikus adatfe|do|gozást, nyilvántartást számítógépes
program útján végzi, ame|y megfe|e| az adatbiztonság követe|ményeinek. A program
biztosítja, hogy az adatokhoz csak cé|hoz kötötten, e||enorzött körÜ|mények között
csak azon szemé|yek férjenek hozzá, akiknek a fe|adataik e||átása érdekében erre
szÜkségÜk van.

(6) A szemé|yes adatok automatizált fe|do|g ozása során az adatkeze|ő és az
ad atfe|doI gozó tová bbi i ntézkedésekkeI biztos ítja :
a) a jogosuIat|an adatbeviteI megakadá|yozását;
b) az automatikus adatfe|do|gozó rendszerek jogosulat|an szemé|yek á|taIi,
adatátvite|i berendezés segítségéve| történő használatának megakadá|yozását;
c) annak e||enőrizhetőségét és megá||apíthatóságát, hogy a szemé|yes adatokat
adatátvite|i berendezés a|ka|mazásáva| me|y szerveknek továbbították Vagy
továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetoségét és megá||apíthatóságát, hogy me|y szemé|yes adatokat,
mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldo|gozó rendszerekbe;
e) a te|epített rendszerek üzemzavar esetén történo he|yreá||íthatóságát és
f azt, hogy az automatizá|t feldo|gozás során fe||épó hibákró|je|entés készÜ|jön.

(6) A Társaság a szemé|yes adatok véde|me érdekében gondoskodik az e|ektronikus
úton fo|ytatott bejovő és kimenő kommunikáció e||enőrzéséről.

(7) A fo|yamatban |evő munkavégzés, fe|do|gozás a|att |evő iratokhoz csak az
i||etékes Ügyintézok férhetnek hozzá, a szemé|yzeti, a bér- és munkaügyi ás egyéb
szemé|yes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan e|zárva ke|| tartani.

(B) Biztosítani ke|| az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfe|e|o fizikai
védeImét.
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VIII. FEJEZET
ADATVÉDELMl lNclDENSEK KEZELÉsE

16.s Az adatvéde|mi incidens fogalma

(1) Adatvéde|mi incidens:: a biztonság o|yan sérÜlése, amely a továbbított, táro|t Vagy
más módon keze|t szemé|yes adatok vé|et|en vagy jogellenes megsemmisítését,
e|vesztését, megváltoztatását, jogosulat|an köz|ését Vagy az azokhoz va|ó
jogosulat|an hozzáférést eredményezi; (Rende|et 4. cikk 12.)

(2) 
^ 

|eggyakoribb jelentett incidensek |ehetnek pé|dáu|: a |aptop vagy mobil te|efon
e|vesztése, szemé|yes adatok nem biztonságos táro|ása (p|' szemetesbe dobott
fizetési papírok); adatok nem biztonságos továbbítása, ügyÍé|- és vevő- partner|isták
i||etékte|en máso|ása, továbbítása, szerver e||eni támadások, hon|ap fe|törése.

1 7. s AdatvédeImi incidensek kezelés, orvoslása

(1) Adatvéde|mi incidensek mege|őzése, keze|ése, a vonatkozó jogi e|őírások
betartása a Társaság vezetőjének fe|adata.

(2) Az informatikai rendszereken naplózni kel| a hozzá,féréseket és hozzáférési
kísér|eteket, és ezeket fo|yamatosan elemezni ke||.

(3) Amennyiben a társaság e||enőrzésre jogosu|t munkavá||a|ói a fe|adataik e||átása
során adatvéde|mi incidenst ész|e|nek, ha|adékta|anu| értesíteniük ke|| a Társaság
vezetójét.

(4) A Társaság munkavá||alói kötelesek je|enteni a Társaság vezetőjének, vagy a
munká|tatóijogok gyakor|ójának, ha adatvéde|mi incidenst, vagy arra utaló eseményt
észleInek'

(5) Adatvéde|mi incidens bejelenthető a Társaság központi e-mai| címén,
te|efonszámán, amelyen a munkavá||alók, szerződő partnerek' érintettek je|enteni
tudják az a|apuI szo|gá|ó eseményeket, biztonsági gyengeségeket.

(6) Adatvéde|mi incidens bejelentése esetén a Társaság vezetóje _ az informatikai,
pénzÜgyi és működési vezető bevonásáva| - haIadéktalanuI megvizsgálja a
beje|entést, ennek során azonosítani ke|| az incidenst, e| ke|l dönteni, hogy va|ódi
incidensro|, vagy téves riasztásró| van szó' Meg ke|| vizsgá|ni és meg ke|| á||apítani:
a' az incidens bekövetkezésének időpontját és he|yét,
b' az incidens leírását, körü|ményeit, hatásait,
c. az incidens során kompromittá|ódott adatok körét, számosságát,
d. a kompromittá|ódott adatokkal érintett szemé|yek körét,
e. az incidens e|hárítása érdekében tett intézkedések |eírását,
f ' akár mege|őzése, e|hárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések |eírását.
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(7) Adatvéde|mi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket,
szemé|yeket, adatokat be kel| határo|ni és e| ke|| kÜ|öníteni és gondoskodni ke|| az
incidens bekövetkezését a|átámasztó bizonyítékok begyűjtésérő| és megorzésérő|.
Ezt követően |ehet megkezdeni a károk he|yreá||ítását és a jogszerű működés
visszaá||ítását.

18. s Adatvédelmi incidensek nyi|vántaÉása

(1) Az adatvéde|mi incidensekrő| nyilvántartást ke|| vezetni, amely tarta|mazza:
a) az érintett szemé|yes adatok körét,
b) az adatvédelmi incidensse| érintettek körét és számát.
c) az adatvéde|mi incidens idopontját,
d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
e) az adatvéde|mi incidens orvos|ására megtett intézkedéseket,
f) az adatkeze|ést e|őíró jogszabá|yban meghatározott egyéb adatokat.

(2) A nyi|vántartásban szerep|ő adatvéde|mi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig
meg ke|| őrizni.

IX. FEJEZET
nz ÉntrurETT szEMÉlY .looRl

1 9.$ összefoglaló tájékoztat ás azérintett jogairól

E pontban az áttekinthetoség és át|áthatóság kedvéért röviden összefog|a|juk az
érintett jogait, ame|yek gyakorlására vonatkozó rész|etes tájékoztatást a következő
fejezetben adjuk meg.

E|őzetes tájékoződáshoz va|ó jog
Az érintett jogosult arfa, hogy az adatkezelésse| összefüggő tényekrő| és
információkro| az adatkezelés megkezdését mege|őzően tájékoztatást kapjon.
(Rendelet 13-14. cikk)
A rész|ets zab á|y okró l a következő f ejezetbe n ad u n k táj é koztatást'

Az éri ntett hozzáférési joga
Az érintett jogosu|t arra, hogy az Adatkeze|őtő| visszaje|zést kapjon arra
vonatkozóan, hogy szemé|yes adatainak keze|ése folyamatban Van-e, és ha i|yen
adatkeze|és fo|yamatban van, jogosu|t arra, hogy a szemé|yes adatokhoz és a
Rendeletben meghatározott kapcso|ódó információkhoz hozzáférést kapjon.
(Rendelet 15. cikk).
A rész|etszabá|yokró| a következő fejezetben adunk tájékoztatást'

A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkeze|ő indoko|at|an késede|em né|kÜ|
he|yesbítse a rá vonatkozó pontat|an szemé|yes adatokat. Figye|embe véve az
adatkeze|és cé|ját, az érintett jogosu|t arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok -
egyebek me||ett kiegészítő nyi|atkozat útján történó - kiegészítését. (Rende|et 16.
cikk).
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A tör|éshez való jog (,,az e|feledtetéshez való jog'')
1. Az érintett jogosu|t arra, hogy kérésére az Adatkezelő indoko|at|an késede|em
né|kü| törö|je a rá vonatkozo személyes adatokat, az Adatkeze|ő pedig köte|es arra,
hogy az érintettre vonatkozó szemé|yes adatokat indokolat|an késede|em né|kü|
törö|je, ha a Rende|tben meghatározott indokok valame|yike fenná||. (Rendelet 17.
cikk)
A rész|etszabályokró| a következő fejezetben adunk tájékoztatást'

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosu|t arra, hogy kérésére az Adatkeze|o kor|átozza az adatkeze|ést ha
a rende|tben meghatározott fe|téte|ek te|jesÜ|nek. (Rendelet 1 8. cikk)
A rész|etszabá|yokró| a következő fqezetben adunk tájékoztatást.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, i||etve az adatkezelés
kor|átozásá hoz ka pcs o l ód ó é rtes ítés i köte l ezettsé g
Az Adatkeze|ő minden o|yan címzettet tájékoztat valamennyi he|yesbítésro|, tör|ésrő|
vagy adatkeze|és.kor|átozásró|, akive|, i||etve ame||yel a szemé|yes adatot közölték,
kivéve, ha ez |ehetet|ennek bizonyu|, vagy arányta|anu| nagy erőfeszítést igénye|. Az
érintettet kérésére az Adatkeze|ő tá4ékoztal1a e címzettekrő|.
(Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog
A Rende|etben írt fe|tételekkel az érintett jogosu|t arra, hogy a rá vonatkozó, á|ta|a
egy Adatkeze|ő rendelkezésére bocsátott szemé|yes adatokat tago|t, szé|es körben
haszná|t, géppe| o|vasható formátumban megkapja, továbbá jogosu|t arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik Adatkeze|onek továbbítsa ané|kÜ|, hogy ezt
akadá|yozná az az Adatkeze|ő, ame|ynek a szemé|yes adatokat a rende|kezésére
bocsátotta. (Rende|et 20. cikk)
A rész|etszabá|yokró| a következő Íqezetben adunk tájékoztatást.

A tiltakozáshoz va|ó jog
Az érintett jogosu|t arra, hogy a saját he|yzetével kapcso|atos okokbó| bármikor
ti|takozzon szemé|yes adatainak a Rende|et 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az
adatkezelés közérdekű Vagy az Adatkeze|őre ruházott közhataImi jogosítvány
gyakor|ásának keretében végzett fe|adat végrehajtásához szÜkséges) vagy f) pontján
(az adatkezelés az Adatkeze|o Vagy egy harmadik fé| jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükség.
(Rendelet 21. cikk)
A rész|etszabá|yokró| a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Automatizált döntéshozata| egyed i ü gyekbe n, be Ieé rtve a profi lal kotást
Az érintett jogosu|t arra, hogy ne terjedjen ki rá az o|yan, kizáró|ag automatizá|t
adatkeze|ésen - ideértve a profi|a|kotást is - a|apuló döntés hatá|ya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hason|óképpen je|entos mértékben érintené.
(Rendelet 22. cikk)
A részletszabá|yokró| a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Kor|átozások
Az Adatkeze|ore vagy adatfeldo|gozóra a|ka|mazandó uniós vagy tagá||ami jog
joga|kotási intézkedésekke| kor|átozhat1a a 12_22. cikkben és a 34' cikkben fog|a|t,
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va|amint a 12_22' cikkben meghatározott jogokkal és köte|ezettségekke|
összhangban (Rende|et 23. cikk).
A részletszabá|yokro| a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensrő|
Ha az adatvéde|mi incidens va|ószínűsíthetoen magas kockázattaI jár a természetes
szemé|yek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkeze|ő indoko|at|an késede|em
né|kÜ| tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensrol.
(Rendelet 34. cikk)
A rész|etszabá|yokró| a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A fe!ügyeleti hatóságnáI történő panasztételhez va!ó jog (hatósági
jogorvoslathoz va|ó jog)

Az érintett jogosu|t arra, hogy panaszt tegyen egy fe|Ügye|eti hatóságná| - kü|önösen
a szokásos tartózkodási helye, a munkahe|ye Vagy a fe|téte|ezett jogsértés he|ye
szerinti tagá||ambáfi -, ha az érintett megíté|ése szerint a rá vonatkozó szemé|yes
adatok kezelése megsérti a Rende|etet. (Rende|et 77. cikk)
A rész|etszabá|yokró| a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bíróságijogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosu|t a hatékony bírósági jogorvos|atra a
fe|Ügye|eti hatóság É vonatkozó, jogi|ag köte|ező erejű döntésévé| szémben, Vagy
ha a fe|ügye|eti hatóság nem fog|a|kozik a panassza|, vagy három hónapon be|Ü|

lem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panassza| kapcso|atos e|járási
fej|eményekrő| vagy annak eredményérő|.
(Rendelet 78. cikk)
A rész|etszabá|yokró| a következő fejezetben adunk tájékoztatást.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvos|athoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvos|atra jogosu|t, ha megíté|ése szerint a
szemé|yes adatainak e rénde|etnek nem megfe|e|ő keze|ésé következtében
megsértették az e rende|et szerintijogait. (Rende|et 79. cikk)
A rész|etszabá|yokró| a következő fqezetben adunk tájékoztatást'

20.$ Részletes tájékoztatás az érintett jogairól

Előzetes tájékoződáshoz való jog
Az érintett jogosult arfa, hogy az adatkeze|ésse| összefüggo tényekrő| és
i nfo rmáció krő| az adatkeze lés meg kezdését mege |őzően tájékoztatást kapjon
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A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az
érintettőI gyűjtik

1. Ha az érintettre vonatkozó szemé|yes adatokat az érintetto| gyűjtik, az adatkeze|ő
a szemé|yes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rende|kezésére
bocsátja a követke ző inf ormációk m i ndegyi két:
a) az adatkeze|onek és - ha van i|yen - az adatkeze|o képvise|őjének a ki|éte és
e|érhetoségei;
b) az adatvéde|mi tisztvise|ő e|érhetoségei, ha van ilyen;
c) a szemé|yes adatok tervezett keze|ésének célja, va|amint az adatkeze|és
jogalapja;
d) a Rende|et 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) a|apu|ó
adatkeze|és esetén, az adatkeze|ő vagy harmadik fé|jogos érdekei;
e) adott esetben a szemé|yes adatok címzettjei, i||etve a címzettek kategóriái, ha van
ilyen;
0 adott esetben annak ténye, hogy az adatkeze|ő harmadik országba Vagy
nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a szemé|yes adatokat, továbbá a
Bizottság megfe|e|oségi határozatának |éte vagy annak hiánya, Vagy a Rende|et 46.
cikkben, a 47. cikkben Vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében
em|ített adattovábbítás esetén a megfe|e|ő és a|ka|mas garanciák megje|ö|ése,
va|amint az azok máso|atának megszezésére szo|gá|ó módokra vagy az azok
elérhetoségére va|ó hivatkozás.
2' Az 1' pontban em|ített információk mel|ett az adatkeze|ő a szemé|yes adatok
megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható
adatkeze|ést biztosítsa, az érintettet a következo kiegészítő információkró|
tájékoztatja:
a) a szemé|yes adatok táro|ásának időtartamáró|, vagy ha ez nem |ehetséges, ezen
idota rtam meg határo zásának szem pontja i ró| ;

b) az érintett azon jogáró|, hogy kérelmezheti az adatkeze|őtő| a rá vonatkozó
szemé|yes adatokhoz va|ó hozzáÍérést, azok he|yesbítését, tör|ését Vagy
keze|ésének kor|átozását, és ti|takozhat az i|yen szemé|yes adatok keze|ése e|len,
va |am i nt az éri ntett adathordozhatóság h oz v a|ó jogáró | ;

c) a Rende|et 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájáru|ása) vagy a
9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintetthozzájáru|ása) a|apu|i adatkeze|és
esetén a hozzájáru|ás bárme|y időpontban történő visszavonásához va|ó jog, ame|y
nem érinti a visszavonás e|őtt a hozzájáru|ás a|apján végrehajtott adatkeze|és
jogszerűségét;
d) a felügye|eti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáró|;
e) arró|, hogy a szemé|yes adat szo|gá|tatása jogszabá|yon Vagy szerzodéses
köte|ezettségen a|apu| Vagy szerzódés kötésének e|ofe|téte|e-e, va|amint hogy az
érintett köte|es-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy mi|yen |ehetséges
következmé nye i kke I j á rh at az adatszo I g á |tatás e I m a rad ása ;

f) a Rende|et 22. cikk (1) és (a) bekezdésében em|ített automatizá|t döntéshozata|
ténye, ideértve a profi|a|kotást is, va|amint |egalább ezekben az esetekben az
a|ka|mazott |ogikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az i|yen
adatkeze|és mi|yen je|entoségge|, és az érintettre nézve mi|yen várható
következményekke| b ír'
3. Ha az adatkeze|ő a személyes adatokon a gyűjtésÜk cé|játó| e|térő cé|bó| további
adatkeze|ést kíván végezni, a további adatkeze|ést mege|őzően tá4ékoztatnia kel| az
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érintettet erro| az e|térő cé|ró| és a (2) bekezdésben em|ített minden re|eváns
kiegészítő információró|.
4' Az 1-3' pontok nem a|ka|mazandó, ha és ami|yen mértékben az érintett már
rendelkezi k az információkka|.
(Rendelet 13. cikk)

B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az
érintettől szerezték meg

1 Ha a szemé|yes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkeze|ő az
érintett rendeIkezésére bocsátja a kÖvetkezo informáciikat:
a) az adatkeze|őnek és - ha van i|yen _ az adatkeze|ő képvise|őjének a kiléte és
e|érhetoségei;
b) az adatvéde|mi tisztvise|ő e|érhetőségei, ha van i|yen;
c) a szemé|yes adatok tervezett keze|ésének cé|ja, va|amint az adatkeze|és
jogalapja;
d) az érintett szemé|yes adatok kategóriái;
e) a szemé|yes adatok címzettjei, il|etve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkeze|ő va|amely harmadik országbe|i
címzett vagy valame|y nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a szemé|yes
adatokat, továbbá a Bizottság megfe|e|őségi határozatának |éte Vagy annak hiánya,
Vagy a Rende|et 46. cikkben, a 47' cikkben Vagy a 49. cikk (1) bekezdésének
második a|bekezdésében em|ített adattovábbítás esetén a megfe|e|ő és a|ka|mas
garanciák megje|ö|ése, va|amint az ezek máso|atának megszezésére szo|gá|ó
módokra vagy az e|érhetőségÜkre va|ó hivatkozás.
2' Az 1' pontban említett információk me|lett az adatkeze|ő az érintett
rende|kezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és át|átható adatkeze|és
biztos ításához szü kséges következő kiegészító i nformációkat:
a) a szemé|yes adatok táro|ásának idotartama, Vagy ha ez nem |ehetséges, ezen
id őta rtam meg hatá ro zásának szem pontjai 

;

b) ha az adatkeze|és a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján fiogos érdek)
a|apu|, az adatkeze|ő vagy harmadik fé|jogos érdekeirő|;
c) az érintett azon joga, hogy kére|mezheti az adatkezelőtő| a rá vonatkozó
szemé|yes adatokhoz va|ó hozzáférést, azok he|yesbítését, tör|ését Vagy
keze|ésének kor|átozását, és ti|takozhat a szemé|yes adatok keze|ése e||en, va|amirrt
az érintett adathordozhatósághoz va|ó joga;
d) a Rende|et 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzé4áru|ása) Vagy a
9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintetthozzájáru|ása) a|apu|ó adatkeze|és
esetén a hozzájáru|ás bárme|y időpontban va|ó visszavonásához va|ó jog, ame|y
nem érinti a visszavonás e|őtt a hozzá4áru|ás a|apján végrehajtott adatkeze|és
jogszerűségét;
e) a va|ame|y fe|Ügye|eti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f) a szemé|yes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyi|vánosan
hozzáférheto forrásokbó| származnak-e; és
g) a Rende|et 22' cikk (1) és (a) bekezdésében em|ített automatizá|t döntéshozata|
ténye, ideértve a profi|alkotást is, valamint |ega|ább ezekben az esetekben az
aIka|mazott |ogikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az i|yen
adatkezelés mi|yen je|entőségge|, és az érintettre nézve mi|yen várható
következményekke| bír.
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3. Az adatkeze|ő az 1. és 2' pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja
meg:
a) a szemé|yes adatok keze|ésének konkrét körÜ|ményeit tekintetbe véve, a
szemé|yes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de |egkésőbb egy
hónapon be|ü|;
b) ha a szemé|yes adatokat az érintette| va|ó kapcsolattartás cé|jára haszná|ják,
|ega|ább az érintette| va|ó e|ső kapcso|atfe|véteI a|ka|máva|; vagy
c) ha várhatóan más címzette| is köz|ik az adatokat, |egkésőbb a szemé|yes adatok
e|ső aIka|ommaI va|ó köz|ésekor'
4' Ha az adatkeze|o a szemé|yes adatokon a megszerzésÜk cé|jától e|téro cé|bi|
további adatkeze|ést kíván végezni, a további adatkeze|ést mege|őzően té4ékoztatnia
ke|l az érintettet errő| az e|térő cé|ró| és a 2' pontban em|ített minden re|eváns
kiegészíto i nformációró|.
5. Az 1-5. pontot nem ke|| a|ka|mazni,ha és ami|yen mértékben:
a) az érintett már rendelkezik azinformációkka|;
b) a szóban forgó információk rende|kezésre bocsátása |ehetet|ennek bizonyu|, vagy
arányta|anuI nagy erőfeszítést igénye|ne, kÜ|önösen a közérdekű archivá|ás cé|jábó|,
tudományos és történe|mi kutatási célbó| vagy statisztikai cé|bó|, a Rendelet 89. cikk
(1) bekezdésében fogIa|t fe|téte|ek és garanciák figyeIembevéte|éveI végzett
adatkeze|és esetében, Vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében em|ített
köte|ezettség valószínűsíthetően |ehetet|enné tenné vagy komo|yan veszé|yeztetné
ezen adatkezelés cé|jainak e|érését. |lyen esetekben az adatkeze|őnek megfe|e|ő
intézkedéseket ke|| hoznia - az információk nyi|vánosan e|érhetővé téte|ét is ideértve
- az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek véde|me érdekében;
c) az adat megszerzését Vagy köz|ését kifejezetten e|őírja az adatkeze|őre
a|ka|mazandó uniós vagy tagá||ami jog, amely az érintett jogos érdekeinek véde|mét
szoIgá|ó megfe|e|ő intézkedésekrő| rendeIkezik; vagy
d) a szemé|yes adatoknak va|amely uniós vagy tagá||ami jogban e|őírt szakmai
titoktartási köte|ezettség a|apján, ideértve a jogszabá|yon a|apu|ó titoktartási
köte|ezettséget is, biza|masnak ke|l maradnia.
(Rendelet 14. cikk)

Az éri ntett hozzáférési joga

1' Az érintett jogosu|t arra, hogy az Adatkeze|őtő| visszaje|zést kapjon arca
vonatkozóan, hogy személyes adatainak keze|ése fo|yamatban Van-e, és ha ilyen
adatkeze|és fo|yamatban van, jogosu|t arra, hogy a szemé|yes adatokhoz és a
következő i nfo rm áci ó khoz hozzáfé rést ka pj o n :

a) az adatkezelés cé|jai;
b) azérintett szemé|yes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, il|etve ame|yekke| a szemé|yes
adatokat közölték vagy közö|ni fogják, ideértve kü|önösen a harmadik országbe|i
címzetteket, i||etve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok táro|ásának tervezett idotartama, Vagy ha ez
ne m |e hetséges, ezen id őta rtam meg h atározásának szem pontja i ;

e) az érintett azon joga, hogy kére|mezheti az Adatkeze|őtő| a rá vonatkozó
szemé|yes adatok he|yesbítését, tör|ését Vagy keze|ésének kor|átozását, és
ti|takozhat az i|yen szemé|yes adatok keze|ése e||en;
f) a va|ame|y fe|Ügye|eti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
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g) ha az adatokat nem az érintettő| gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden
e|érhető információ;
h) a Rende|et 22, cikk (1) és (a) bekezdésében em|ített automatizá|t döntéshozata|
ténye, ideértve a profi|alkotást is, va|amint |ega|ább ezekben az esetekben az
a|kaImazott logikára és arfa vonatkozó érthető információk, hogy az i|yen
adatkeze|és mi|yen jelentőségge| bír, és az érintettre nézve mi|yen várható
következményekkeI já r.

2. Ha személyes adatoknak harmadik országba Vagy nemzetközi szervezet részére
történő továbbítására kerÜ| Sor, az érintett jogosu|t arra, hogy tájékoztatást kapjon a
továbbításra vonatkozoan a Rende|et 46. cikk szerinti megfe|e|ő garanciákró|.

3. Az Adatkeze|ő az adatkeze|és tárgyát képező szemé|yes adatok máso|atát az
érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett á|ta| kért további máso|atokért az
Adatkeze|ő az adminisztratív kö|tségeken a|apu|ó, észszertj mértékű díjat számíthat
fe|. Ha az érintett e|ektronikus úton nyújtotta be a kére|met, az információkat széles
körben haszná|t e|ektronikus formátumban ke|| rende|kezésre bocsátani, kivéve, ha
az érintett másként kéri' A máso|at igény|ésére vonatkozó jog nem érintheti
hátrányosan mások jogait és szabadságait.
(Rendelet 15. cikk)

A törIéshez való jog (,,az elfeledtetéshez való jog'')

1. Az érintett jogosu|t arra, hogy kérésére az Adatkeze|ő indoko|at|an késede|em
né|kÜl törölje a rá vonatkoző személyes adatokat, az Adatkeze|o pedig köte|es arra,
hogy az érintettre vonatkozó szemé|yes adatokat indokolat|an késede|em né|kü|
törö|je, ha az alábbi indokok va|ame|yike fenná||:
a) a szemé|yes adatokra már nincs szükség abbó| a cé|ból, amelybő| azokat
gyűjtötték vagy más módon keze|ték;
b) az érintett visszavonja a Rende|et 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9.
cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkeze|és a|apját képező
hozzá)áru|ását, és az adatkeze|ésnek nincs más joga|apja;
c) az érintett a Rende|et 21' cikk (1) bekezdése a|apján ti|takozik az adatkeze|ése
el|en, és nincs e|sőbbséget é|vező jogszerű ok az adatkeze|ésre, Vagy az érintett a
21' cikk (2) bekezdése a|apján ti|takozik az adatkeze|és e||en;
d) a szemé|yes adatokat jogellenesen keze|ték;
e) a szemé|yes adatokat az Adatkeze|őre a|ka|mazandó uniós vagy tagá||ami jogban
e|őírt jogi kote|ezettség te|jesítéséhez törö|ni ke||;
f) a szemé|yes adatok gyűjtésére a Rende|et 8. cikk (1) bekezdésében em|ített,
informáciis társada|omma| összefüggő szo|gá|tatások kíná|ásáva| kapcso|atosan
kerÜ|t sor.

2' Ha az Adatkeze|o nyi|vánosságra hozta a szemé|yes adatot, és az e|őbbi 1. pont
érte|mében azt törö|ni köteles, az e|érheto techno|ógia és a megva|ósítás
kö|tségeinek figye|embevéte|éve| megteszi az észszer(jen elvárható |épéseket -
ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat
keze|o Adatkeze|őket, hogy az érintett kérelmezte tő|Ük a szóban forgó szemé|yes
adatokra mutató |inkek Vagy e szemé|yes adatok másolatának, i||etve
másod pé|dányának tör|ését.
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3. Az 1, és 2. pont nem a|ka|mazandő, amennyiben az adatkeze|és szÜkséges:
a) a vé|eménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshozva|ojog gyákor|ása
cé|jábó|;
b) a szemé|yes adatok keze|ését e|őíró, az Adatkeze|őre a|ka|mazandi uniós vagy
tagá||ami jog szerinti köte|ezettség te|jesítése, ilIetve közérdekbő| Vagy á'
Adatkezel őre ruházott közhata|m i jogosítvány gyakor|ása keretében végzett íétaoat
végrehajtása cé|jábó| ;

c) a Rende|et 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, va|amint a g. cikk (3)
bekezdésének me^qfe|e]ően a népegészségÜgy terü|etét érinto közérdek a|apján;
d) a Rende|et 89. cikk (1) bekezdéséve| összhangban a közérdekű aichivá|ás
cé|jábó|, tudományos és történe|mi kutatási cotoot vagy statisztikai cé|ból,
amennyiben az 1. pontban em|ített jog valószínŰsíthetően |ehetet|enné tenné vagy
komo|yan veszé|yeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények e|óterjesztéséhez, érvényesítéséhez, i||etve véde|méhez'
(Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés kor|átozásához való jog

1. Az érintett jogosu|t arra, hogy kérésére az Adatkeze|ő kor|átozza az adatkeze|ést.
ha az a|ábbiak va|ame|yike te|jesü|:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ezesetben a kor|átozás arra az
idotartamra vonatkozik, ame|y |ehetové teszi, hogy az Adatkeze|ő e||enőrizze a
szemé|yes adatok pontosságát;
b) az adatkeze|és joge||enes, és az érintett e||enzi az adatok tör|ését, és ehelyett kéri
azo k fe| haszná lásának ko r|áto zását;
c) az Adatkeze|őnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkeze|és cé|jábó|,
d9 az érintett igény|i azokat jogi igények e|őterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
véde|méhez: vagy
d) az érintett a Rende|et 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkeze|és
e||en; ez esetben a kor|átozás arra az idótartamra vonatkozik, amíg megállapításra
nem kerü|, hogy az Adatkeze|ő jogos indokai e|sőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben.

2' Ha az adatkeze|és az 1. pont a|apján kor|átozás a|á esik, az i|yen szemé|yes
adatokat a tárolás kivételéve| csak az érintett hozzá4árulásáva|, vagy jogi igények
e|őterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy véde|méhez, vagy más termesiet"l uágy
jogi szemé|y jogainak véde|me érdekében, Vagy az Unió,_Í|etve va|ame|y tagá||Já
fontos közérdekébol |ehet keze|ni.

3. Az Adatke ze|ő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont a|apján kor|átozták az
adatkeze|ést, az adatkezelés korlátozásának fe|oIdásáró| e|őzetesen tájékoztatja.
(Rendelet 18. cikk)

Az adathordozhatósághoz va!ó jog

1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, á|ta|a egy Adatkeze|o
rende|kezésére bocsátott szemé|yes adatokat tago|t, szé|es körben hászná|t, géppe|
o|vasható formátumban megkapja, továbbá jogosu|t arra, hogy ezeket az adatokat
egy másik Adatkeze|őnek továbbítsa anélkü|, hogy ezt akadá|yozná az az
Adatkeze|ő, ame|ynek a szemé|yes adatokat a rende|kezésére bocsátoita. ha:
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a) az adatkeze|és a Rende|et 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja Vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáru|áson, Vagy a 6. cikk (t; oelezdésének b)
pontja szerinti szerződésen a|apu|; és
b\ az adatkeze|és automatizá|t módon történik.

2' Az adatok hordozhatóságához va|ó jog 1. pont szerinti gyakor|ása során az
érintett jogosu|t arra, hogy _ ha ez technikai|ag megva|ósítható - kérje a szemé|yes
adatok Adatkezelők közötti közvet|en továbbítását.

3. E jog jog gyakor|ása nem sértheti a Rende|et 17, cikkét. Az em|ített jog nem
a|ka|mazandó abban az esetben, ha az adatkeze|és közérdekű vagy azAdatkeze|ore
ruházott közhataImi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett fe|adat
vég rehajtásához szÜkséges.

4. Az 1' pontban em|ített jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
(Rendelet 20. cikk)

A tiItakozáshoz va!ó jog

1' Az érintett jogosu|t arra, hogy a saját he|yzetéve| kapcso|atos okokbó| bármikor
ti|takozzon szemé|yes adatainak a Rende|et 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az
adatkeze|és közérdekű Vagy az Adatkezelőre ruházott közhata|mi jogosítvány
gyakor|ásának keretében végzett fe|adat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján
(az adatkeze|és az Adatkeze|o Vagy egy harmadik fé| jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szÜkséges) a|apu|ó kezelése e||en, ideértve az em|ített
rende|kezéseken a|apu|ó profi|a|kotást is' Ebben az esetben az Adatkeze|ő a
szemé|yes adatokat nem keze|heti tovább, kivéve, ha az Adatkeze|o bizonyítja, hogy
az adatkezelést o|yan kényszerító erejű jogos okok indoko|ják, ame|yek elsobbséget
é|veznek az érintett érdekeivel, jogaiva| és szabadságaiva| szemben, vagy ame|yek
jogi igények e|oterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy véde|méhez kapcso|ódnak.

2. Ha a szemé|yes adatok keze|ése közvet|en uz|etszerzés érdekében történik, az
érintett jogosu|t arra, hogy bármikor ti|takozzon a rá vonatkozó személyes adatok e
cé|bó| történő keze|ése e|len, ideértve a profi|a|kotást is, amennyiben az a közvet|en
úz|etszerzés h ez ka pcso |ód i k.

3. Ha az érintett ti|takozik a szemé|yes adatok közvet|en úz|etszerzés érdekében
történő keze|ése e||en, akkor a szemé|yes adatok a továbbiakban e célbó| nem
kezeIhetők.
4' Az 1' és 2' pontokban em|ített jogra |egkésőbb az érintette| va|ó e|ső
kapcso|atfe|véte| során kifejezetten fe| ke|| hívni annak figye|mét, és az erre
vonatkozó tájékoztatást egyérte|műen és minden más információtól e|kÜ|önítve ke||
megjeIeníteni.

5. Az információs társada|omma| összefuggo szo|gá|tatások igénybevéte|éhez
kapcso|ódóan és a 2002l58/EK iránye|vtő| e|térve az érintett a ti|takozáshoz va|ó
jogot műszaki e|őírásokon a|apu|ó automatizá|t eszközökke| is gyakoro|hatja.
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6. Ha a szemé|yes adatok keze|ésére a Rende|et Bg. cikk (1) bekezdésének
megfe|e|ően tudományos és történe|mi kutatási cé|bó| vagy statisztikai cé|bó| kerü|
sor, az érintett jogosu|t arra, hogy a saját he|yzetéve| kapcso|atos okokbó|
ti|takozhasson a rá vonatkozó szemé|yes adatok keze|ése e||en, kivéve, ha az
adatkeze|ésre közérdekű okbó| végzett fe|adat végrehajtása érdekében van szÜkség.
(Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profi|alkotást

1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az o|yan, kizáro|ag automatizá|t
adatkeze|ésen _ ideértve a profi|a|kotást is - a|apu|ó döntés hatá|ya, amely rá nézve
joghatássa| járna vagy őt hason|óképpen jelentős mértékben érintené.

2. Az 1 . pont nem a|ka|m azando abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az Adatkeze|ő közötti szerződés megkötése vagy te|jesítése
érdekében szÜkséges;
b) meghozata|át az Adatkeze|őre a|ka|mazandó o|yan uniós vagy tagá||ami jog teszi
|ehetővé, ame|y az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
véde|mét szo|gáló megfe|e|ő intézkedéseket is megá||apít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájáru|ásán a|apu|.

3. A 2. pont a) és c) pontjában em|ített esetekben az Adatkeze|ő köte|es megfe|e|o
intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek
véde|me érdekében, ideértve az érintettnek |ega|ább azt a jogát, hogy az Adatkeze|ő
részérő| emberi beavatkozást kérjen, á||áspontjátk|fejezze, és a döntésse| szemben
kifogást nyújtson be.

4' A 2. pontban em|ített döntések nem a|apulhatnak a szemé|yes adatoknak a
Rende|et 9. cikk (,|) bekezdésében em|ített kÜlön|eges kategóriáin, kivéve, ha a 9.
cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja a|ka|mazandó, és az érintett jogainak,
szabadságainak és jogos érdekeinek véde|me érdekében megfele|ő intézkedések
megtéte|ére került sor.
(Rendelet 22. cikk\

Korlátozások

1' Az Adatkeze|őre vagy adatfe|do|gozora a|ka|mazandó uniós vagy tagá||ami jog
joga|kotási intézkedésekke| korlátozhatja a Rende|et 12_22, cikkben és a 34. cikkben
fog|a|t, va|amint a 12_22. cikkben meghatározott jogokka| és köte|ezettségekke|
összhangban |évő rende|kezései tekintetében az 5' cikkben fog|a|t jogok és
köte|ezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszte|etben tartja az a|apveto jogok és
szabadságok |ényeges tartalmát, va|amint az a|ábbiak véde|méhez szükséges és
arányos intézkedés egy demokratikus társada|omban:
a) nemzetbiztonság;
b) honvéde|em;
c) közbiztonság;
d) bűncse|ekmények mege|őzése, nyomozása, fe|derítése Vagy a váde|járás
|efo|ytatása, i||etve büntetójogi szankciók végrehajtása, be|eértve a közbiztonságot
fenyegető veszélyekkel szembeni véde|met és e veszé|yek mege|őzését;
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e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, á|ta|ános közérdekű cé|kittjzései,
kü|önösen az Unió vagy va|ame|y tagá||am fontos gazdasági vagy pénzÜgyi érdeke,
be|eértve a monetáris, a kö|tségvetési és az adozisi kérdéseket' a
népegészségügyet és a szociá|is biztonságot;
f) a bírói fÜgget|enség és a bírósági e|járások véde|me;g) a szabá|yozott fog|alkozások esetében az etikai vétségek mege|ózése,
kivizsgá|ása, fe|derítése és az ezekkel kapcso|atos e|járások |efo|ytátása;
h) az a)_e) és a g) pontban em|ített esetekben _ akár a|ka|manként - a közhata|mi
feIadatok e||átásához kapcso|ódó el|enorzési, vizsgá|ati Vagy szabá|yozási
tevékenység;
i) az érintett véde|me vagy mások jogainak és szabadságainak véde|me;
j) po|gári jogi követe|ések érvényesítése.

2. Az 1' pontban említett joga|kotási intézkedések adott esetben rész|etes
rende|kezéseket tarta|maznak |ega|ább:
a) az adatkeze|és cé|jaira vagy az adatkeze|és kategóriáira,
b) a szemé|yes adatok kategóriáira,
c) a bevezetett kor|átozások hatá|yára,
d) a visszaé|ésre, i||etve a jogosu|at|an hozzáférésre Vagy továbbítás
megakadá|yozását cé|zó garanciákra,
e) az Adatkeze|ő meghatározására Vagy az Adatkeze|ők kategóriáinak
meghatározására,
f) az adattáro|ás időtartamára, va|amint az a|ka|mazando garanciákra, figye|embe
véve az adatkeze|és Vagy az adatkeze|ési kategóriák je||egét, hatá|yát és cé1ait,
g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
h) az érintettek arra Vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a kor|átozásról,
kivéve, ha ez hátrányosan befo|yásoIhatja a kor|átozás cé|ját.
(Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensrőt

1. Ha az adatvéde|mi incidens va|ószínűsíthetően magas kockázatta| jár a
természetes szemé|yek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkeze|ő indokolat|an
késede|em né|kü| tájékoztatja az érintettet az adatvéde|mi incidensrő|'

2' Az 1' pontban em|ített, az érintett részére adott tájékoztatásban vi|ágosan és
közérthetoen ismertetni ke|| az adatvéde|mi incidens je||egét, és közö|ni ke|i|ega|ább
a Rende|et 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában em|ített információkat
és intézkedéseket.

3' Az érintettet nem kel| az 1. pontban em|ítettek szerint tájékoztatni, ha a következő
fe|téteIek bármelyike te|jesü| :

a) az Adatkezelo megfe|e|ő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvéde|mi incidens á|ta| érintett adatok
tekintetében alka|mazták, kÜ|önösen azokat az intézkedéseket - mint pé|dáu| a
titkosítás a|ka|mazása -, ame|yek a személyes adatokhoz va|ó hozzáférésre fe| nem
jogos ított szemé|yek számára é rte| mezhetet|en né teszi k az adato kat;
b) az Adatkeze|ő az adatvéde|mi incidenst követoen o|yan további intézkedéseket
tett, ame|yek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira je|entett, az 1'
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pontban em|ített magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem va|ósul
meg;
c) a tájékoztatás arányta|an erőfeszítést tenne szÜkségessé. ||yen esetekben az
érintetteket nyi|vánosan közzétett információk útján ke|| tájékoztatni, vagy o|yan
hason|ó intézkedést kell hozni, ame|y biztosítja az érintettek hason|óan hatékony
tájékoztatását.

4' Ha az Adatkeze|o még nem értesítette az érintettet az adatvéde|mi incidensrő|, a
fe|ügye|eti hatóság, miután mér|egelte, hogy az adatvéde|mi incidens
valószínűsíthetően magas kockázatta| jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását,
Vagy megá||apíthatja a 3. pontban em|ített fe|téte|ek va|ame|yikének te|jesü|ését.
(Rendelet 34. cikk)

A fe|ügyeleti hatóságnál történő panasztételhez va|ó jog

1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme né|kÜ|, minden
érintett jogosu|t arra, hogy panaszt tegyen egy felÜgye|eti hatóságná| _ kÜ|önösen a
szokásos tartózkodási he|ye, a munkahe|ye Vagy a fe|téte|ezett jogsértés helye
szerinti tagá||ambáfl -, ha az érintett megíté|ése szerint a rá vonatkozó szemé|yes
adatok keze|ése megsérti e rende|etet.
2' Az a felügye|eti hatóság, ame|yhez a panaszt benyújtották, kote|es tájékoztatni az
Ügyfe|et a panasszal kapcso|atos e|járási fej|eményekro| és annak eredményérő|,
ideértve azt is, hogy a Rende|et 78' cikk a|apján az ügyÍé| jogosu|t bírósági
jogorvosIatta| élni.
(Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bíróságijogorvoslathoz va!ó jog

1, Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozójogorvos|atok sére|me
né|kü|, minden természetes és jogi szemé|y jogosu|t a hatékony bírósági
jogorvos|atra a fe|Ügye|eti hatóság rá vonatkozó, jogi|ag köte|ező erejű döntéséve|
szemben.
2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tarilozőjogorvos|atok sére|me
né|kü|, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvos|atra, ha a Rende|et 55.
vagy 56. cikk a|apján i||etékes fe|ugye|eti hatóság nem fog|a|kozik a panassza|, vagy
három hónapon be|Ü| nem tájékoztatja az érintettet a 77 ' cikk a|apján benyújtott
panasszaI kapcso|atos e|járási fej|eményekro| vagy annak eredményérő|.
3. A fe|ügye|eti hatóságga| szembeni e|járást a fe|Ügye|eti hatóság székhe|ye
szerinti tagá||am bírósága e|őtt ke|| megindítani.

4' Ha a fe|Ügye|eti hatóság olyan döntése el|en indítanak e|járást, ame||ye|
kapcso|atban az egységességi mechanizmus keretében a Testi.r|et e|őző|eg
vé|eményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felÜgyeleti hatóság köte|es ezt a
vé|eményt vagy döntést a bíróságnak megkü|deni.
(Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvos|athoz való jog
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1. A rende|kezésre á||ó közigazgatási Vagy nem bírósági útra tartozó jogorvos|atok -köztÜk a fe|ügye|eti hatóságná| történő panasztéte|hez va|ó, Renoétet zz' cikk
szerintijog _ sére|me né|kÜl, minden érintett hatékony bíróságijogorvos|atra jogosu|t,
ha megíté|ése szerint a személyes adatainak e rende|etner nem megfe|e|ő ke2e|ése
következtében megsértették az e rende|et szerinti jogait.
2. Az adatkeze|őve| vagy az adatfe|do|gozóva| szembeni e|járást az adatkezelő vagyaz adatfe|do|!oz1ó tevékenységi he|ye szerinti tagál|am bírósága e|őtt r<éil
megindítani. Az i|yen e|járás megindítható az érintett szokásos tartó2kodási helye
szerinti tagá||am bírósága e|ott is, kivéve, ha az adatkeze|ő vagy az adatfe|do|go2Ó
va|ame|y tagá| |am nak a közhatalmi jogkörében e|járó közhata|miózerve.
(Rendelet 79. cikk)

X. FEJEZET
Az ÉRlNTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJEsZTÉsE,

Az ADAT KEZELő l NTÉZKEDÉs e l

2í.$ lntézkedések az érintett kérelme a|apján

(1) A Társaságunk, mint adatkezelo indoko|at|an késede|em né|kü|, de
mindenfé|eképpen a kére|em beérkezésétő| számított egy hónapon belÜ| tájékoztat1a
az érintettet a jogai gyakor|ására irányu|ó kéreIme nyomán hozott intézkedésekról.

(2) Szükség esetén, figye|embe véve a kére|em összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappa| meghosszauoitható. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkeze|ő a késede|em okainak megje|ö|éséve| a kére|em
kézhezvéte|étő| számított egy hónapon be|ü| tájékoztatja az érintettet.

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kére|met, a tájékoztatást lehetőség
szerint e|ektronikus úton ke|| megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4) Ha az Adatkeze|o nem tesz intézkedéseket az érintett kére|me nyomán,
késedelem nélkÜ|, de |egkésőbb a kére|em beérkezésétő| számított egy hónapon
be|ü| tájékoztat1a az érintettet az intézkedés e|maradásának okairó|, vaiámint arró|,
hogy az érintett panaszt nyújthat be va|ame|y fe|ügye|eti hatóságnál, és é|het
bírósági jogorvosIati jogáva|.

(5) Társaságunk, mint Adatkeze|ő a Rende|et 13. és 14. cikk szerinti információkat
és az érintett jogairó| szó|ó tájékoztatást (Rend e|t 15-22' és 34. cikk) és intézkedést
d'tjmentesen biztosítja. Ha az érintett kére|me egyértelműen mega|apozat|an Vagy -
kÜ|önösen ismét|ődő jel|ege miatt tÚ|zó, az Adatkeze|ő, figye|emme| a kért
információ vagy tájékoztatás nyújtásávaI vagy a kért intézkedés meghozata|ávaI járó
ad minisztratív kö|tségekre:
a) 6.350,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kére|em a|apján történő intézkedést.
A kére|em egyértelmtÍen mega|apozat|an Vagy tú|zó jel|egének bizonyítása az
Adatkezelot terheli.
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(6) Ha Társaságunknak, mint Adatkeze|őnek mega|apozott kétségei vannak a
kérelmet benyújtó természetes szemé|y ki|étéve| kapcso|atban, további, az érintett
szemé|yazonosságának megerősítéséhez szÜkséges információk nyújtását kérheti.

XI. FEJEZET
zÁnó RENDELKEzÉsEK

22.s A Szabályzat megállapítása és módosítása

A Szabá|yzat megá||apítására és módosítására a Társaság ügyvezetője jogosu|t'

23. s l ntézkedések a szabá|yzat megismertetése

E Szabá|yzat rende|kezéseit meg ke|| ismertetni a Társaság va|amennyi
munkavá||a|ijáva| (fogla|koztatottjáva|), és a munkavégzésre irányu|ó
szerződésekben e|ő kel| írni, hogy betartása és érvényesítése minden munkavá||aló
(fog|a|koztatott) |ényeges munkaköri köte|ezettsége' A munkaszerződési kikötés
mintája je|en szabá|yzat í0. számú melléklete tarta|maza'


