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I. FEJEZET
' ÁLTALÁNoS RENDELKEZÉsEK

1. s A szabályzat célja és hatalya

(1) E szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések
megalapozása' amelyek biztosítják' hogy a Társaság adatkeze|ó és adatfeldolgozó
tevékenysége megfeleljen AZ EURÓPA| PARLAIV]ENT ÉS A TANÁcs (EU)
2016/679 RENDELETENEK - (2016. április 27') a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történó Védelméról és az ilyen adatok
szabad áramlásáról' Valamjnt a 95l46lEK rendelet hatályon kíVÜl helyezéséról
(általános adatvédelmi rendelet' a továbbiakban: Rendelet) - touábbá az információs
Önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011' éVi cXll' törvény (a
továbbiakban: lnfotv.) rendelkezéseinek'

(2) E szabályzat hatálya természetes személyre Vonatkozó személyes adatok
Társaság áltaIi kezelésére terjed ki'

(3) Egyéni vállalkozó, egyéni cég, óstermeló ügyfeleket' Vevőket' száIlítókat e
szabályzat a|ka|mazásában természetes személynek kell tekinteni'

(4) szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésÍe' amely jogi
személyekre Vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formá.ját' valamint a jogi
személy elérhetóségére Vonatkozó adatokat' (GDPR (14))

2. s Fogalommeghatározások

E szabályzat alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat a Rendelet 4.
cikke tartalmazza' Ennek megfe|elóen emeljÜk ki a fóbb fogalmakat:

1. ,,szémé|yes adat''; azonosított Vagy azonosítható természetes személyre
(,,érintett") Vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy,
aki kozvetlen vagy kÖzvetett módon, különösen valamely azonosító' például néV,
szám, helymeghatárczó adal, on]ine azonosító Vagy a természetes személy testi,
fiziológiai, genetikai, szellemi' gazdasági' kulturális vagy szociális azonosságára
Vonatkozó egy Vagy több tényező alapján azonosítható;

2. ,,adatkezelés'': a személyes adatokon Vagy adatállományokon automatizált Vagy
nem automatizált módon Végzett bármely múVelet Vagy múVeletek összessége, í9y a
gyűjtés' rögzítés, rendszerezés' tagolás, tárolás' átalakítás Vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás' közlés továbbítás' terjesztés Vagy egyéb
módon történó hozzáÍé(heÍővé tétel útján' összehangolás vagy összekapcsolás'
korlátozás, törlés' illetve megsemmisités;

3. ,,az adatkezelés korlátozása": a tárolt személyes adatok megjelölése jövóbeli
kezelésÜk korlátozása céljából;

4. ,,profilalkotás'': személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan
formája, amelynek során a személyes adatokat Valamely természetes személyhez
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fűzódő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, kÜlönosen a mUnkahelyi
teljesítményhez, gazdasági helyzethez' egészségi ál|apothoz' személyes
preferenciákhoz, érdeklődéshez' megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási
helyhez Vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzók elemzésére Vagy előrejelzésére
használják;

5' ,,álnevEsítés'': a személyes adatok olyan módon történó kezelése, amelynek
köVétkéztében további infoÍmációk felhasználása nélkül tÖbbé már nem állapítható
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik' feltéve
hogy az ilyen további információt külön tárolják' és technikai és szeÍVezési
intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított Vagy azonosítható
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6' ,,nyilvántartási rendszer'': a személyes adatok bármely módon - centralizált,
decentralizált vagy funkcionális Vagy földrajzi szempontok szerint _ tagolt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáÍérhelő]

7. ,,adatkézeló'': az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
Vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és
eszközeit Önállóan Vagy másokkal együtL meghatálozzai ha az adatkezelés cél.iait és
eszközeit az uniós Vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőÍ vagy az
adatkezeló kijelölésére Vonatkozó különÖs szempontokat az uniós vagy a tagállami
jog is meghatározhatja;

8. ,,adatfeldolgozó'''. az a természetes vagy jogi személy, közhata|mi szerv,
ügynökség Vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezeló nevében személyes
adatokat kezel;

9. ,,címzett'': az a természetes Vagy jogi személy' kÖzhatalmi szerv, ügynökség
Vagy bármely egyéb szerv, akivel Vagy amellyel a személyes adatot közlik'
függetlenül attól, hogy harmadik fél-e' Azon kozhatalmi szervek' amelyek egy egyedi
Vizsgálat keretében az uniós Vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá
szemé]yes adatokhoz' nem minosülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi
szervek általi kezelése meg kell' hogy feleljen az adatkezelés céÜainak megfelelóen
az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10' ,,harmadik Íél'''. az a természetes Vagy jogi személy, közhatalmi szerv'
Ügynökség Vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel' az
adatkezelóVel, az adatfeldolgozóVal Vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő
vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak;

11' ,,az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának tjnkéntes' konkrét és
megfeleló tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása' amellyel az érintett
nyilatkozat Vagy a megerósítést íélreérthetetlenÜl kifejező cselekedet útján jelzi' hogy
beleegyezését adja az ót érintó személyes adatok kezeléséhez;

12' ,,adatvédelmi incidens": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított' tárolt
vagy más módon kezelt személyes adatok Véletlen Vagy jogellenes
megsemmisítését' elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését Vagy az
azokhoz Való jogosulatlan hozzáférést eredményezi'

II. FEJEZET
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Az ADATKEZELÉS JoGszERÚsÉGÉNEK BlzTosíTÁsA

3. s Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

('l) Amennyiben a Társaság hozztáru|áson alapuló adatkezelést kíVán Végezni' az
érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az L:s!!i!!'!i:!!ql!éE!9]! szerinti
adatkérő |ap szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.

(2) Hozz\á.ulásnak minősÜl az js' ha az érintett a Társaság internetes honlapjának
megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre Vonatkozó
technikai beállitásokat hajt Végre' Valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat Vagy
cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájáru|ását személyes
adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi' A ha|lgatás' az előre bejélölt
négyzet Vagy a nem cselekvés ezért nem minósLil hozzájárulásnak.

(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél Vagy célok érdekében Végzett összes
adatkezelési tevékenységre kiterjed' Ha az adatkezelés egyszerre tÖbb celt is
szolgál, akkor a hozzíárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell
adni.

(4) Ha az érintett hozzIá.u|ásáÍ o|yan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely
más Ügyekre is vonatkozik _ pl, értékesítési' szolgáltatási szerződés megkÖtése - a
hozztálu|ás iránti kérelmet ezektől a más Ügyektól egyértelműen
megkülönböztethetó módon kell elóadni, édhető és kÖnnyen hozzáférhető formában,
Világos és egyszerü nyelvezettel' Az érintett hozzaárulását tartalmazó ilyen
nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kÖtelezó eróVel nem bir'

(5) A Társaság nem kötheti szerzodés megkötését' teljesítését olyan személyes
adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a
szerzódés teljesitéséhez'

(6) A hozzájárulás Visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetőVé tenni,
mint annak megadását'

(7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzaáru|ásáva| került sor' az
adatkezeló a felvett adatokat törvény eltéró rendelkezésének hiányában a rá
Vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céUából további kÜlön hozzájárulás nélkül,
Valamint az érintett hozzájárulásának Visszavonását kÖVetően is kezelheti'

4. s Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

(1) A jogi kÖtelezettségen alapuló adatkezelés esetén a keze]hetó adatok körére, az
adatkezelés cél!ála, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul
szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók'

(2) A jogi kötelezettség tel.jesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett
hozzájáru|ásáIó] fÜggetlen' mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az
érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben kÖzÓlni kell, hogy az
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adatkezelés kötelező' továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése elótt
egyértelműen és részletesen tájékoáatni kell az adatai keze|ésével kapcsolatos
minden tényról, így különösen az adatkezelés céljáról és joga|apjáló|, az
adatkezelésre és az adatÍeldolgozásra jogosult személyéról' az adatkezelés
időtartamáról, aról, ha az érintett személyes adataiI az adatkezeló a rá Vonatkozó
jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról' hogy kik ismerhetik meg az adatokat' A
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogoÍVoslat| lehetoségeire is' KÖtelezó adatkezelés esetén a tájékoztatás
megtorténhet az elóbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre Való
utalás nyilVánosságra hozataláVal js'

5. s A Társaság adatkeze|ési tájékoztatója

(1) A Társaság általános adatkezelési tájékoztatóját a 2. számú melléklet
taÍIalmazza'

(2) A Társaság valamennyi adatkezelésé során köteles biztosítani az érintett
jogainak gyakorlását'

III. FEJEZET
MUNKAV|SZoNNYAL KAPcsoLATos ADATKEZELÉSEK

6. s Munkaügyi' szémélyzéti nyilvántartás

('1) A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván' Valamint
olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok Végezhetők, ame|yek munkaviszony
létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti
juttatások biztosításához szÜkségesek és a munkavá|laló személyhez fűződó jogait
nem sértik'

(2) A Társaság szerzódés teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése b)) jogcímén
munkaviszony létesítése, teljesítése Vagy megszúnése céljából kezeli a munkavállaló
alábbi adatait:
1' néV
2' születési néV''
3' születési ideje'
4. anyja neve,
5' lakcíme'
6' állampolgársága'
7' adóazonosító jele,
8. TAJ száma,
9' nyugdíjas tözsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén)'
10. telefonszám,
1 1. e-mail cím,
12. szeméIyi igazolvány száma'
13. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma'
14. bankszámlaszáma,
15. online azonosító (ha Van)
16. munkába lépésének kezdő és befejezó idópontja,
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17' munkakör,
18. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata'
19' fénykép'
20' öné|etÍ{z,
21' munkabérének összege' a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
22' a munkavállaló munkabéréból jogerős határozat vagy jogszabá!y, illetve írásbeli
hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
23' a munkavállaló munkájának értékelése,
24' a munkaviszony megszűnésének módja, indokai'
25' munkakörtól fÜggoen erkölcsi bizonyítványa
26' a munkaköri alkalmassági Vizsgálatok osszegzése'
27' magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a
pénztár megnevezése' azonositó száma és a munkavállaló tagsági száma'
28' külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló
dokumentumának megnevezését és száma.
29 munkavállalót ért balesetek jegyzókonyveiben rögzített adatokat;
30' a jóléti szolgáltatás' kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges
adatokatl
31' a Társaságnál biztonsági és Vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és
beléptetó rendszer,
illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatokat'

(3) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáItató csak a
Munka TÖrVénykönyvben meghatározott jog' Vagy kotelezettség teljesítése céljából
kezel.

(4) A személyes adatok címzettjei; a munkáltató vezetóje, munkáltatói jogkör
gyakorlója, a Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és
adatfeldolgozói.

(5) A Társaság tulajdonosai részére csak a Vezetó állású munkavállalók személyes
adatai továbbithatók'

(6) A személyes adatok tárolásának idotartama: a munkaviszony megszűnését
követó 3 éV'

(7) Az érintettel az adatkezelés megkezdése elótt közolni kell, hogy az adatkezelés a
Munka törVénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érVényesítésén alapul

(8) A munkáltató a munkaszerzódés megkötéséVel egyidejűleg a jelen szabályzat 3.
számú melléklete szerinti Tájékoztató átadásáVal tájékoztatja a munkavállalót
személyes adatainak kezeléséről és személyhez íűződó ]ogokÍól-

7. s Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

(1) A munkavállalóVa| szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható'
amelyet munkaviszonyra Vonatkozó szabá|y il eló, vagy amely munkaviszonyra
Vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése
érdekében szlikséges. A Vizsgálat elótt részletesen tájékoztatni kell a
munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség'
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képesség felmérésére irányul, a Vizsgálat milyen eszkozzel' módszerrel történik'
Amennyiben jogszabá|y kja elő a Vizsgálat elvégzését' akkor tájékoztatni kell a
munkavállalókat a jogszabály címéról és a pontos jogszabá|yhelyról is' E
Tájékoztatáshoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató mintáját jelen szabá|yzat L
számú mellékleté taÍIalmazza '

(2) A munkaalkalmasságra' felkészÜltségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a
munkaviszony létesítése elótt' mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti
a munkavállalókkal'

(3) Az egyértelmúen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb
ellátása' megszervezése érdekében csak akkor töltheto ki a munkavállalók nagyobb
csoportjáVal pszichológiai, vagy személyjségjegyek kutatására alkalmas tesálap' ha
az elemzés során felszínre kerÜlt adatok nem köthetők az egyes konkrét
munkavállalókhoz' Vagyis anonim módon történik az adatok feldolgozása.

(4) A kezelhetó személyes adatok köre: a munkakori alkalmasság ténye' és az ehhez
szÚkséges feltételek.

(5) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke'

(6) A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése' fenntartása ,

munkakör betöltése'

(7) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái; A vizsgálat
eredményt a Vizsgált munkavállalók' illetve a Vizsgálatot vé9ző szakember ismerhetik
meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a
munkára aIkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez' A
Vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem
ismerheti meg.

(8) A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszúnését
köVetó 3 év'

8. s Felvétel.e jelentkezó munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok'
önéletra|zok

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a teÍmészetes személy neve, szÜletési ideje,
helye, anyja neve' lakcím, képesítési adatok' fénykép, telefonszám, e-mail cím, a
jelentkezőról készített munkáltatói feljegyzés (ha Van).

(2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés' pályázat elbirálása' a
kiváIasztottal munkaszerzódés kötése' Az érintettet tájékoztatni kell arról' ha a
munkáltató nem ót Választotta az adott állásra'

(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzaáru|ása'

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál
munkáltatói jogok gyakorlására jogosult Vezetó' munkaügyi feladatokat ellátó
mUnkaVállalók'
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(5) A személyes adatok tárolásának idótartama: A jelentkezés, pályázat eIbírálásáig.
A ki nem Választott jelentkezők szémélyes adatait törölni kell' TÖrölni kell annak
adatait is, aki jelentkezését, pályázatát Visszavonta'

(6) A munkáltató csak az érintett kifejezett' egyértelmű és önkéntes hozztáru|ása
alapján órizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal
Összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van' E
hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását köVetően kell kérni a jelentkezőktól.

9. s E-mail fiók használatának ellenórzésével kapcsolatos adatkezelés

(1) Ha a Társaság e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére _ ezen e-mail
címet és fiókot a munkavállaló kizárólag munkakÖri feladatai céljára használhatja'
annak érdekében' hogy a munkaválla]ók ezen keresztül taÍtsák egymással a
kapcsolatot, Vagy a munkáltató képviselétében levelezzenek az ügyfelekkel, más
személyekkel, szervezetekkel'
(2) A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja' a fiókban
személyes leveleket nem tárolhat'
(3) A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen
- 3 havonta - ellenórizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos
érdeke. Az ellenórzés célja az e-mail fiók használatára Vonatkozó munkáltatói
rendelkezés betartásának ellenózése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt.
8's, 52. s) ellenőrzése'
(4) Az ellenórzésre és adatkézelésre a munkáltató Vezető.je, vagy a mu nkáltatói jogok
gyakorlója jogosult'
(5) Amennyiben az ellenórzés körülményei nem zárják ki ennek lehetóségét,
biztosítani kell' hogy a munkaválIaló jelen lehessen az ellenőrzés során.
(6) Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen
munkáltatói érdek miatt kerül sor az ellenórzésre, munkáltató észérő| ki Végezheti az
ellenórzést, _ milyen szabályok szerint kerljlhet sor ellenórzésre (fokozatosság
elvének betartása) és mi az eljárás menete, - milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei
Vannak a az e-mail fiók ellenórzéséVel együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban'
(7) Az ellenórzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az e-
mail címéból és tárgyából kell megállapítani' hogy az a munkavállaló munkaköri
feladatáVal kapcsolatos' és nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek
tartalmát a munkáltató korlátozás nélkÚl Vizsgálhatja.
(8) Ha jelen szabá|yzat rendelkezéseivel ellentétben az á|lapítható meg' hogy a
munkavállaló az e_mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani a
munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul tÖrolje. A munkavállaló
táVolléte' vagy együttmÜködésének hiánya esetén a személyes adatokat az
ellenórzéskor a munkáItató törli' Az e-mail fiók jelen szabályzatta| ellentétes
használata miatt a munkáltató a munkavállalóVal szemben munkajogi
jogköVetkezményeket alkalmazhat.
(9) A munkavállaló az e_mail fiók ellenórzéséVel együtt járó adatkezeléssel
kapcsolatban e szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írtjogokkal élhet.

10' s számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkeze|és

(1) A Társaság által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre
bocsátott számítógépet, laptopot' tabletet a munkavá||aló kizárólag munkakÖri



Íeladata ellátására használhatja, ezek magáncélú használatát a Társaság megtiltja,
ezen eszközökön a munkavállaló semmilyen személyes adatot, levelezését nem
kezelheti és nem tárolhatja. A munkáltatÓ ezen eszklzlkön tároft adatokat
ellenórizheti. Ezen eszközók munkáltiató általi ellenörzésére és iogkövetkezményire
egyebekben az elóbbi 9's rendelkezései irányadók.

íí' $ A munkahelyi intornethasználat ellEnórzésével kapcaolatos adatkezelés

(1) A munkavállaló csak a munkaköri feladatáVal kapcsolatos honlapokat tekintheti
meg, a személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja.
(2) A munkakÓri feladatként a Társaság nevében elvégzett internetes regisáÍációk
jogosultia a Társaság, a regisáÍáció során a lársaságra utaló azonosítót, jelszót kell
alkalmazni' Amennyiben a személyes adatok megadása is szÜkséges a
regisztrációhoz, a munkaviszony megszűnésekor azok törlését köteles
kezdeményezni a Társaság,
(3) A munkavállaló munkahelyi internethasználát a munkáltató ellenórízheti, amelyre
és jogköVetkezményire a 9. s rendelkezései irányadók.

í2's céges mobiltelefon használatának gllenőrzésével kapcsolatos adatkezelós

(1) A munkáltató nem engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát' a
mobiltelefon csak munkavégzéssel összefilggó célokra használható' és a munkáltató
Valamennyi kimenó hívás híVószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon táÍolt
adatokat ellenőrizheti.
(2) A munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a éges mobiltelefont
magáncélra használta. Ezesetben az ellenózés akként folytatható le, hogy a
munkáltató hívásrészletezót kér a telefonszolgáltatótól és felhívja a munkavállalÓt
arra, hogy a dokumentumon a magáncélÚ hlvások esetében a hívott számokat tegye
felismerhetetlenné' A munkáltató elóírhatja' hogy a magáncélú hívások költségeit a
munkavállaló Viselje'
(3) Egyebekben az ellenorzésre és jogköVetkezményire a g.s rendelkezései
irányadók'
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IV. FEJEZET
szERzlDÉsHEz KAPcsoLlDÓ ADATKEzELÉsEK

í6. $ Szerződó paÉngrek adatainak kezelése - vevők, szállítók nyilvántaÉása

(1) A Társaság szezódés teljesítése jogcímén a szezódés megkÖtése, teljesítése,
megszúnése, szezódési kedvezmény nyújtása éljából kezeli a vele vevÓként,
szállítóként szezódÖtt természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét,
anyja nevét, lakcímét' adóazonosító jelét' adószámát, Vállalkozói' őstermelói
igazolvány számát' személyi igazolVány számát' lakcímét, székhely, telephely cimét,
telefonszámát' e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, Vevőszámát
(ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevók' szállítók listája'
tÖrzsvásárlási listák)' Ezen adatkezelés jogszerúnek minósül akkor is, ha az
adatkezelés a szerzódés megkötését megelózóen az érintett kérésére történó
lépések megtételéhez sziikséges. A személyes adatok cimzettjei: a Társaság
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Ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói' könyvelési, adózási
feladatokat e|látó munkavállalói' és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának
idótartama: a szerzódés megszűnését köVetó 5 éV'

(2) Az érihtett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése elótt közolni kell'
hogy az adatkezelés a szerzódés teljesítése jogcímén alapul' az a tíékoztatás
töÍténhet a szerzodésben is' Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó lészére
történó átadásáról tájékoztatni kell' A természetes személlyel kötött szerzódéshez
kapcsolódó adatkezelési kikotés szövegét jelen szabályzat 6. számú mellékleté
laialmazza.

l7's Jogi személy ügyfelek, vevók, szállítók természetes személy
képviselóinek elérhetóségi adatai

(1) A kezelhetó személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe,
telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partneréVel
kötött szerzódés teljesitése, Üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett
hozzaáÍu|ása'

(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság
ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói'

(4) A személyes adatok tárolásának idótartama: az üzleti kapcsolat' illetve az érintett
képviselői minóségének fennállását köVető 5 évig.

(5) Az adatfelvételi lap mintáját jelen szabá|yzat 7. számú mellékleÍe tai.almazza'
Ezen nyilatkozatot az Ügyféllel' VevóVel' szállítóval kapcsolatban álló
munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel és a nyilatkozat aláírásáVal
kérnie kell hozzát)álulását személyes adatai kezeléséhez' A nyilatkozatot az
adatkezelés idótartamáig meg kell örízni'

í9. s Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján - Tájékoztatás sütik (cookie)
aIkalmazásáról

(1) A st]ti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott Weboldal kÜld a
látogató böngészójének (változónéV-érték íormában)' hogy az eltárolja és késóbb
ugyanaz a Weboldal be is tudja tölteni a tartalmát.

(2) Egy felhasználónak az elektronikus hirközló Végberendezésén csak az érintett
felhasznáIó világos és teljes körű _ az adatkezelés céljára is kiterjedő _
tájékoáatását köVető hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, Vagy az ott tárolt
adathoz hozzáférni (2003. éVi c' törvény 155's/4/). Ez a|arlrán a Társaság
honlapján az első látogatáskor egy röVid összefoglalót kell adni a látogató számára
a sÜtik alkalmazásáról' és egy linken keresztÜl utalni kell a teljes körű tájékoztató
elérhetőségére (2. számú melléklét szerinti adatkezelési táiékoztató)' E
tájékoztatóVal a Társaság biztosítja hogy a látogató a honlap információs
társadaIommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele elott és az igénybevétel
során bármikor megismerhesse' hogy a Társaság mely adatkezélési célokból mely
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adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe Vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható
adatok kezelését is'

(3) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, Valamint az információs társadalmi
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. cvlll' törvény (ElkeÍtv') 13/A' s (3)
bekezdése szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céIjából kezelheti azon
személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag
elengedhetetIenül szükségesek' A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága
esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell Üzemeltetnie az
információs társadalommal összefüggó szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
eszkÖzöket' hogy szemé|yes adatok kezelésére csak akkor kerüljon sor' ha ez a
szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok
teljesÜléséhez feltétlenÜl szÜkséges, azonban ebben az esetben is csak a szÜkséges
mértékben és ideig'

20. s Régiszt.áció a Társaság honlapján

(1) A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet
bejelolésével adhatja meg hozzájálu|ását személyes adatai kezeléséhez' Tilos a
négyzet elóre bejelölése'

(2) A kezelhetó személyes adatok köre: a természetes személy neve (Vezetéknév,
keresánéV), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító, szám|áázsi'
postázási név és cím.

(3) A személyes adatok kezelésének élja:
1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
2. Kapcsolatfelvétel' elekhonikus, teleíonos' sMs, és postai megkereséssel'
3. Tájékoztatás a Társaság termékeiról, szolgáltatásairól' szerzódési feltételeiról,
akcióiról'
4. Reklám_küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhetó'
5. A honlap használatának elemzése'

(4) Az adatkezelés .jogalapja az érintett h ozz\álu|ása.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái; a Társaság
ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó
munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság lT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást
Végzo munkavállalói.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama; a regisztráció / szolgáltatás aktíV
fennállásáig, Vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig)'

2í s Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

(1) A honlapon a hirlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre
Vonatkozó négyzet bejelöléséVel adhatja meg hozzájárulását személyes adatai
kezeléséhez. Tilos a négyzet elóre bejelölése' A feliratkozás során az Adatkezelési
tájékoztatót (2' melléklet) egy linkkel elérhetőVé kell tenni' A hírlevéról az érintett a
hirlevél ,,Leiratkozás" alkalmazásának használatáVal' Vagy írásban' Vagy e-mailben
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tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat' amely a hozzájáru|ás Visszavonását jelenti'
llyen esetben a leiratkozó minden adatát haIadéktalanul törölni kell'

(2) A kezelhetó személyes adatok köre: a természetes személy neve (Vezetéknév'
keresztnéV), e-mail címe.

(3) A személyes adatok kezelésének célja:
1' Hírlevél kÜldése a Társaság termékei, szolgá|tatásai tárgyában
2' Reklámanyag küldése

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozz áÍu|ása'

(5) A személyes adatok címzettjei' illetve a cimzettek kategóriái: a Társaság
ügyfélszolgálattal' marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó
munkavállalói' adatfeldolgozóként a Társaság lT szolgáltatója munkavállalói a
tárhélyszolgáltatás teljesítése céljából'

(6) A személyes adatok tárolásának idotartama: a hírlevél_szolgáltatás fennállásáig'
Vagy az érintett hozzájárulása Visszavonásáig (törlési kérelméig)'

24. s Direkt marketing célú adatkezelés

(1) Ha külön törVény eltéróen nem rendelkezik, reklám természetes személynek mint
reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés),
így különösen elektronikus levelezés Vagy azzal egyenérték() más egyéni
kommunikációs eszköz útján _ a 2008. éViXLVlll' törVényben meghatározott kivétellel
- kizárólag akkor közölhetó, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és
kifejezetten hozzaáru|L

(2) A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelheto személyes
adatok kÖre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma' e-mail címe, online
azonosító'

(3) A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó
direkt marketing tevékenység folytatása' azaz rek|ámkiadványok' hírlevelek, aktuális
ajánlatok nyomtatott (postai) Vagy elektronikus formában (e-majl) történó rendszeres
Vagy időszakonkénti megklildése a regisztrációkor megadott elérhetóségekre'
(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozz\á.ulása'

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság
Ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a
Társaság lT szolgáltatója szerverszolgáltatást végzó munkavállalói' postai
kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.

(6) A személyes adatok tárolásának idotartama'' a hozzájárulás visszavonásáig'

(7) A direkt marketing célú adatkezeléshez va|ó hozzaálu|ásra a jelen szabályzat ]-
melléklete szerinti adatkéró lap alkalmazható.
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V. FEJEZET
JoGl KöTELEZETTSÉGEN ALAPULó ADATKEzELÉsEK

25. s Adátkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben elóírt adó és
számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevóként,
száIlítóként vele üzleti kapcsolatba lépó természetes személyek törVényben
meghatározott adatait' A kezelt adatok az általános íorgalmi adóó] szóló 2017. évi
CXXVIl' tv. 169.s' és 202's-a alapján különösen: adószám, név, cím' adózási
státusz' a számvitelról szóló 2000' évi c' tÖrvény 167's-a alapján| név' cím, a
gazdasági műVe]etet elrendelő személy Vagy szervezet megjelölése, az utalványozó
és a rendelkezés Végrehajtását igazoló személy' valamint a szervezettol függően az
ellenor aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az
átvevó' az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jöVedelemadóról szóló
1995' éVi cXVll' törvény alapján: Vállalkozói igazolvány száma, óstermelói
igazolVány száma' adóazonosító jel'

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony
megszűnését köVető 8 éV.

(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könywiteli, bérszámíejtési,
társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói'

26. s Kifizetói adatkezelés

(1) A Társaság jog! kötelezettség teljesítése jogcímén' törvényben elóírt adó és
járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelóleg' járu1ékok megállapitása,
bérszámfejtés, táÍsadalombiztosítási, nyugdíj Ligyintézés) céljából kezeli azon
érintettek _ munkavá|lalók, családtagjaik' foglalkoztatottak, egyéb juttatásban
részesülók - adótörvényekben eIőírt személyes adatait, akikkel kifizeIői (2017:cL'
törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.s 31') kapcsolatban áll' A kezelt adatok körét az
Art. 50.s_a haÍározza meg' külön is kiemelve ebból: a természetes személy
természetes személyazonosító adatait (ideértve az e|őző nevel és a titulust is)'
nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét,
társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények
ehhez jogkövetkezménl fűznek' a Társaság kezelheti a munkavállalók
egészségügyi (szja tV' 40's) és szakszervezeti (szja a7's(2) b.4 tagságra Vonatkozó
adatokat adó és járulékkötelezettségek teUésítés (bérszámfejtés'
társadalombiztosítási ügyintézés) céljából'

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony
megszűnését kÖvető 8 éV'

(3) A személyes adatok címzettjei; a Társaság adózási' bérszámfejtési'
társadalombiztosítási (kifizetői) Íeladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói'

27. s A Levéltári törvény szerint maradandó értékú iratokra Vonatkozó
adatkezelés
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(1) A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméról szóló 1995. évi LXVI' törvény
(LeVéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból' hogy
a Társaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható
állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje; a
közlevéltáÍ részére történő átadásig.

(2) A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezetóje, iratkezelést' irattározást
Végző munkavállalója' a közlevéltár mUnkatársa'

VI. FEJEZET
ADATBlzoNsÁGl lNTÉzKEDÉsEK

29. s Adatbiztonsági intézkedések

(1) A Társaság Valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a
személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat' amelyek a
Rendelet és az lnfotv', érvényre juttatásához szükségesek'

(2) Az Adatkezeló az adaÍokat megfeleló intézkedésekkel Védi a Véletlen Vagy
jogellenes megsemmisítés' elvesztés' megváltoztatás' sérülés, jogosulatlan
nyilVánosságra hozalal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen'

(3) A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minósíti és kezeli. A
munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére Vonatkozóan titoktaÍtási
köte|ezettséget ír elo, amelyre a í0. számú melléklet szerinti kikötést kell
alkalmazni. A személyes adatokhoz Való hozzáférést a Társaság jogosultsági
szintek megadásával korlátozza'

(4) A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal Védi' és Vírusvédelemmel látja
el.

(5) A Társaság alkalmazottai a munkahelyi gépekhez csatlakoztathatják saját
számítástechnikai eszközeiket, adaftároló és rögzítő eszközeiket'

(6) A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást' nyilvántartást számítógépes
program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek' A program
blztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötÖtten, ellenórzott körülmények közott
csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik el|átása érdekében erre
szukségÜk Van'

(7) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adaÍkeze|ő és az
adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja;
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi'
adatátviteli berendezés segítségéVel történó használatának megakadályozását;
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c) annak ellenórizhetóségét és megállapithatóságát' hogy a személyes adatokat
adatátviteli berendezés alkalmazásáVal mely szerveknek továbbították Vagy
továbbíthatják;
d) annak ellenórizhetoségét és megállapíthatlságát' hogy mely személyes adatokal,
mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozÓ rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történó helyreállíthatóságát és
f) aá, hogy az automatizált feldolgozás során fellépó hibákÍóljelentés készÜljön.

(8) A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus
úton folÍatott beiövö és kimenó kommunikáció ellenózéséról.

(9) A Társaság által kezelt személyes adatok interneten történó megosáása tilosI

(1o) A munkahelyen és a Társaság eszközein fájl letÖltó-' játék-' csevegó-, szexuális
szolgáltatásokat kínáló oldalak látogatása szigorúan tilosI

(11) KÜlső forrásból kapott vagy letÖltött' nem engedélyezett programok használata
tilos!

(12) A folyamatban levo munkavégzés' feldolgozás alatt levó iratokhoz csak az
il|etékes ügyintézok férhetnek hozzá, a személyzeti' a bér- és munkaÜgyi ás egyéb
személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell taÍtani.

(13) Biztositani kell az adalok és az azokat hordozÓ eszközök, iratok megfeleló Íizikai
védelmét.

VII. FEJEZET
A TÁRsAsÁG ADATFELDoLGoZÓ TEvÉxeNysÉce

3o's Adatfeldolgozó tevékenységek

A TáÍsaság az alábbi tevékenységek tekintetében végez adatfeldolgozást:
9499 - M'n.s. egyéb közösségi' társadalmi tevékenység

3í. g Adatfeldolgozói garancianyújtás

(1) A Társaság adatfeldolgozóként garantálja - kÜlönösen a szakértelem' a
megbízhatóság és az erőforrások tekintetében - hogy a Rendelet köVetelményeinek
te|jesÜlését biáosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja' ideértve az
adatkezelés biáonságát is'

(2) Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztositja, hogy az érintett személyes
adatokhoz való hozzáÍérésre feljogositott személyek - ha jogszabályon alapuló
megfeleló titoktaÍtasi kötelezettség hatálya alatt egyébként nem ál|nak _ az általuk
megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállal.|anak'
Az alkalmazandó Titoktartási nyilatkozat szÓvegét jelen szabályzal 8. számú
Melléklete tartalmazza.
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(7) A Társaság megfelelő hardver és szoftver eszközökkel réndelkezik', az
adatkezelés jogszerúségének és az érintettek jogai Védelmének biztosítására
alkalmas műszaki és szervezési intézkedések Végrehajtására kötelezettséget vállal.

(8) A TáÍsaság az ál|amj szervekkel Való elektronikus kapcsolattartás jogi és
technikai feltételeivel rendelkezik.

(10) Társaságunk vállalja' hogy a megbízó adatkezelő rendelkezésére bocsát
minden olyan információt' amely az adatfeldolgozó igénybevételére Vonatkozó jogi
rendelkezéseknek Való megfelelés igazolásához szükséges'

32. s A me9bizó (adatkezeló) kötelezettségei és |ogai1. Adatkezelő jogosult ellenórizni Adatfeldo|gozónál a szerzódés szerinti
teVékenység vég rehajtását'
2. Adatkezelőnek a szerzódésben meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai
jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelósség' ugyanakkor az Adatfeldolgozó
köteles haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek' amennyiben Adatkezeló utasítása
Vagy annak Végrehajtása jogszabályba ütközne.
3. Az Adatkezeló kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen
szerzódés szerinti adatfeldolgozásról tájékoztassa' ha jogszabály elóírja'
h ozzájár ulásukat b esze l e zze.

33. s Társaságunk' mint adatfeldolgozó kötelezettségei és jogai

í. Utasítási jog: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során kizárólag az Adatkezeló
írásbeli utasítása alapján jár el'
2. Titoktartás: Az Adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja' hogy az érintett
személyes adatokhoz ua|ó hozzáfélésle feljogosított személyek - ha jogszabályon
alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya alatt egyébként nem állnak _ az
általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget
Vállaljanak'
3. Adatbiztonság: Az Adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a
megvalósítás költségei' továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, kÖrülményei és
céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó
Valószínűségii és súlyosságú kockázat figyeIembevételéVel megfeleló technikai és
szervezési intézkedéseket hajt Végre annak érdekében' hogy a kockázat mértékének
megfele|ó szintÚ adatbiztonságot garantálja' Az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz
annak biztosítására' hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz
hozzáféréssel rendelkezó természetes személyek kizáró|ag az adatkezeló
utasításának megfelelóen kezélhessék az említett adatokat' kivéve' ha az ettól Való
eltérésre uniós Vagy tagállami jog kötelezi óket' Az Adatfeldolgozó gondoskodik
arról' hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztÜl Vagy közvetlen hozzáférés
útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljáVal
összefÜggésben fa)enek hozzá. Az Adatfeldolgozó gondoskodik a fe|használt
eszközök szÜkséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről. Az adatokat tároló
eszközt megfeleló fizikai Védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el,
gondoskodik annak íizikai Védelméről is' Adatfeldolgozó a szerzódésben
meghatározott feladatok ellátása érdekében megfeleló ismerettel és gyakorlattal
rendelkező személyeket köteles igénybe Venni' Köteles továbbá gondoskodni az
általa igénybe Vett személyek felkészítéséról a betartandó adatvédelmi jogszabályi
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rendelkezések, a jelen szerzódésben foglalt kötelezettségek, valamint az
adatfelvétel célja és módja tekintetében.

4. További adatfeldo19ozó igénybevétel€: Az Adatfeldolgozó Vállalja, hogy további
adatfeldolgozót csak a Rendeletben és az lnfotv-ben meghatározott feltételek
teljesítése mellett vesz igénybe. Az adatkezelő jelen szezódésben általános
felhatalmazást ad az Adatfeldolgozónak, hogy további adatfeldolgozót (alvállalkozót)
vegyen igénybe'. Az Adatfeldolgozó a további adatÍeldolgozó igénybe vételét
megelózóen tájékoáatja az adatkezelót a további adatfeldolgozó személyéról,
valamint a további adatfeldolgozó által végzendő tervezett feladatokról' Ha az
adatkezelő ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybe vételével
szemben kifogást emel' a további adatfeldolgozó igénybevételére az adatfeldolgozó
kizárálag a kifogásban megjelölt fellételek teljesítése esetén jogosult. Ha az
adatfeldolgozÓ bizonyos, az adatkezeló nevében végzett konkret adatkezelési
tevékenységekhez további adatíeldolgozÓ szolgáltatásait is igénybe veszi, erre
köteles írásba foglalt szerződést kötni, és abban a további adatfeldolgozóra is
ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíteni, mint amelyek az
adatkezeló és az adatfeldolgozó között létrejött jelen szerzódésben szerepelnek,
különösen úgy' hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell
nyújtania a megfelelö technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal
biáosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e rendelet kÖvetelményeinek. Ha a
további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi köte|ezettségeit, az 6t megbizó
adatfeldolgozó teljes felelósséggel tartozik az adatkezeló felé á további
adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesÍtéséért.

5. Együttnúködés az Adatkezelóvel:
a) Társaságunk, mint adatfeldolgozó tevékenysége során minden megfeleló
eszközzel segíti az Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének elósegitése,
ezzel kapcsolatos köte1ezettségei teljesítése érdekében'
b) Társaságunk' mint Adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt a Rendelet 32-36' cikk
(Adatbiztonsá9' Adatvédelmi hatásvizsgálat és elózetes konzultáció) szerinti
kÖtelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az
adatfeldolgozó rendelkezésére álló iníormációkat.
c) Társaságunk, mint adatfeldolgozó az adalkezelő rendelkezésére bocsát
minden olyan információt' amely a Rendelet 28' cikkében (Az adatfeldolgozó)
meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges' továbbá
amely lehetóvé teszi és elósegíti az adatkeze|ő által vagy az általa megbízott más
ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni Vizsgálatokat is. Ezen ponttal
kapcsolatban az adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoáatja az adatkezelót, ha úgy
véli' hogy annak Valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós
adatVédelmi lendelkezéseket.

34.s A TáEaság adatfeldolgozási
feltétélei

tevékenységének általános szerződési

] Ez a kikÖiés teljes b]zonyttó erejü magánok]rati formát követel az lnÍotv' tervezet szerint' A Pp 325's
/1/ d, pontja szerint ennek megÍelel, ha az okiratot a jogi szeméiy képvlseletére jogosult személy a rá
vonatkozÓ szabályok szerint megfelelően aláírja. Nemjogiszemély esetén 2 tanú alkalmazása
szÜkséges'
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(1) A Társaság az adatfeldolgozási tevékenységre a megbízóVal írásbeli szerzódést
köt'

(2) A Társaság
jelen szabályzat

adatfeldolgozási tevékenységének általános szerződési feltételeit
9' számú melléklete tafta|mazza'

(3) Az általános szezodési feltétel tartalmát a másik Íéllel a szerzódéskötést
megelózően meg kell ismertetni, és aá a másik félnek el kell fogadnia'

VIII. FEJEZET
ADATVÉDELMl lNclDENsEK KEZELÉsE

35. s Az adatvédelmi incidens fogalma

(1) Adatvédelmi incidens:: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított' tárolt Vagy
más módon kézelt személyes adatok Véletlen Vagy jogellenes megsemmisítését,
e|Vesáését' megváltoztatását' jogosulatlan közlését vagy az azokhoz va|ó
jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4' cikk 12.)

(2) A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon
elvesztése' személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott
fizetési papírok); adatok nem biáonságos továbbítása, Ügyfél- és Vevó- partnerlisták
illetéktelen másolása' továbbítása' szerver elleni támadások, honlap feltörése'

36. s Adatvédelmi incidensek kezélés, orvoslása

(1) Adatvédelmi incidensek megelózése' kezelése, a Vonatkozó jogi előkások
betartása a Társaság Vezetőjének feladata'

(2) Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáÍérési
kisérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell'

(3) Amennyiben a társaság ellenorzésre.jogosult munkavállalói a feladataik ellátása
során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesítenil]k kell a Társaság
Vezetőjét'

(4) A Társaság munkavállalói kötelesek jelenteni a Társaság Vezetőjének, Vagy a
munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, Vagy arra utaló eseménÉ
észlelnek'

(5) Adatvédelmi incidens bejelenthető a Társaság kozponti e-mail címén'
telefonszámán' amelyen a munkavállalók' szerződó partnerek, érintettek jelenteni
tudják az alapul szolgáló eseményeket' biztonsági gyengeségeket.

(6) Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Társaság vezetője _ az informatikai'
pénzÜgyi és működési vezető bevonásáVal - haladéktalanul megvizsgálja a
bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi
incidensrol' Vagy téVes riasztásrólVan szó' lvleg kellVizsgálni ésmegkell állapítani:
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a' az incidens beköVetkezésének idópontját és he|yét'
b' az incidens leírását' körülményeit, hatásait'
c' az incidens során kompromittálódott adatok körét' számosságát,
d. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
f' a kár megelőzése, elhárítása' csökkentése érdekében tett intézkedések leírását'

(7) Adatvédelmi incidens beköVetkezése esetén az érintett rendszereket'
személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az
incidens beköVetkezését alátámasztó bizonyítékok begyújtésérol és megórzésérol'
Eá kÖVetóen lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű mÚködés
Visszaállítását'

37. s Adatvédé|mi incidensek nyilVántartása

(1) Az adatvédelmi incidensekről nyilVántartást kell Vezetni, amely tartalmazza;
a) az érintett személyes adatok körét'
b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
c) az adatvédelmi incidens időpontját,
d) az adatvédelmi incidens körülményeit' hatásait'
e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

(2) A nyilVántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre Vonatkozó adatokat 5 éVig
meg kell őrizni'

IX. FEJEZET
ADATvÉDELMl HATÁsVlzsGÁLAT És elŐzeres KoNzULTÁclÓ

38. s Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció
(1) Ha az adatkezelés Valamely - kulönösen új technológiákat alkalmazó - típusa _,

figyelemmel annak jellegére, hatókÖrére, körülményére és céljaira,
Valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, akkor az adatkeze|ő az adatkezelést megelőzően
hatásvizsgálatot Végez arla uonaÍkozóan' hogy a tervezett adatkezelési műVeletek a
személyes adatok Védelmét hogyan érintik' olyan egymáshoz hasonló típusú
adatkezelési műVeletek, amelyek egymáshoz hasonló magas kockázatokat
jelentenek, egyetlen hatásvizsgálat keretei között is értékelhetóek.

(2) Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy aZ adatkezelés az
adatkezelő által a kockázat mérséklése céljából tett intézkedések hiányában
Valószinűsithetóen magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését
megelózoen az adatkezelő konzultál a felügyeleti hatósággal'
(3) Az adatvédelmi hatásvizsgálat és elózetes konzultáció részletes szabályaira a
rendelet 35-36' ckkei és az lnÍotv. rendélkezései irányadók.

X. FEJEZET
Az ÉRlNTETT szEMÉLY JoGAl



ADATKEZ ELESI SZABALYZAT 22. oldal

39.s Táiékoztatás az érintett jogairól

('l) Az érintettjogai röViden összeÍoglalva:
1' Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elósegítése
2' E|őzeÍés tájékozódáshoz Való jog _ ha a személyes adatokat az érintettol gyűjtik
3' Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a
személyes adatokat aZ adatkezelő nem tóle szerezte meg
4' Az érintett hozzáférésijoga
5' A helyesbítéshez Való jog
6' A törléshez Való jog (,'az elfeledtetéshez Való jog'')
7' Az adatkezelés korlátozásához Való jog
8' A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, iIletve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
9' Az adathordozhatósághoz való jog
10' A tiltakozáshoz Való jog
11' Automatizált dÖntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
12. Korlátozások
13. Az érintett tájékozatása az adatvédelmi incidensról
14. A felÜgyeleti hatóságná| történó panasztételhez való jog (hatóság i jogorvoslathoz
Való jog)
15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz Való jog
16. Az adatkezelóVeI Vagy az adatfeldolgozóVal szembeni hatékony bkósági
jogorvoslathoz Való jog

(2) Az érintett jogai részletesen:

í. Áflátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának
elósegítése

'l.'l. Az adatkezelonek az érintett részére a személyes adatok kezelésére Vonatkozó
Valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör' átlátható' értheto és
könnyen hozzáférheto formában, Világosan és közérthetóen megfogalmazva kell
nyújtania, kÜlönösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében' Az
információkat írásban Vagy más módon _ ideértve adott esetben az elektronikus utat
is _ kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható' feltéve, hogy
más módon igazolták az érintett személyazonosságát'

1.2. Aa' adatkeze|őnek eló kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását'

'l.3' Az adatkezeló indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétól számított egy hónapon belul tá]ékoztatja az érintettet a jogai
gyakorlására irányuló kéIelme nyomán hozott intézkedésekról. E határidó a
Rendeletben irt feltételekkel további két hónappal meghosszabbitható' amelyről az
érintettet tájékoztatni kell'

1'4' Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán'
késedelem nélkül, de legkésóbb a kérelem beérkezésétol számított egy hónapon
belÜl tájékoztatja az érintettet az jntézkedés elmaradásának okairól, Valamint arról'
hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet
bírósági jogorvoslati jogával.
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'l'5' Aiz adaÍkeze|ő az inÍormációkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és
intézkedést díjmentesen biztosítja' azonban a Rendeletben írt esetekben díj
számitható fel'

A részletés szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók'

2' Elózétés tájékozódáshoz való iog - ha a személyes adatokat az érintettól
gyűjtik

2.í. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekról és
információkról az adatkezelés me9kezdését megelózően tájékoáatást kapjon'
Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:
a) az adatkeze\ő és képviselője kilétéről és elérhetoségeiról,
b) az adatvédelmi tisztviseló elérhetóségeiról (ha van ilyen)'
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céIjáról, valamint az adatkezelés
jogalapjáról'
d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén' az adatkezeló Vagy
harmadik fél jogos érdekeiről,
e) a személyes adatok címzettjeiról _ akikkel a szemé|yes adatot közlik - , illetve a
címzettek kategóriáiról, ha Van ilyen;
e) adott esetben annak tényéről' hogy az adatkezeló harmadik országba Vagy
nemzetközi szervezet részére kíVánja továbbítani a személyes adatokat'

2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biáosítsa érdekében az adatkezelónek
az érintettet a köVetkezó kiegészito információkról kell tájékoztatnia:
a) a személyes adatok tárolásának idótartamáról' Vagy ha ez nem lehetséges' ezen
idótartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adaÍkeze|őtő| a rá Vonatkozó
személyes adatokhoz Való hozzáférést' azok helyesbítését' törlését Vagy
kezelésének korlátozását' és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
valamint az érintett adathordozhatósághoz Való jogáról;
c) az érintett hozzéiárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a
Visszavonás elótt a hozz\áru|ás a|apján Végrehajtott adatkeze|és j09szerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának .jogáról;
e) arról' hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon Vagy szerzodéses
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e' Valamint hogy az
érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges
köVetkezményeikkel járhat az adatszolgáltatás e1maradása;
f) az automatizált döntéshozatal tényéról' ideértve a profilalkotást is' Valamint
legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról' és arra Vonatkozóan
érthető információkról, hogy az ilyen adatkézelés milyen jelentóséggel, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír'

2'3' Ha az adatkezelo a személyes adatokon a gyűjtésÜk céljától eltéró celból
további adatkezelést kíVán Végezni' a további adatkezelést megelozóen tájékoztatnia
kell az érintettet erról az eltéró célról és minden releváns kiegészító információról'

Az elózetes tájékozódáshoz Való jog részletes szabályait a Rendelet 13' cikke
taftalmazza.
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3. Az érintett ÉjékoztaÉsa és a rendelkezésére bocsátandó információk' ha a
személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

3.í. Ha az adatkezeló a személyes adatokat nem az érintettól szerezte meg, az
érintettet az adatkezelónek a személyes adatok megszerzésétől számított
legkésőbb egy hónapon belÜl; ha a személyes adatokat az érintettel Való
kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való elsó kapcsolatfelvétel
alkalmáVal; Vagy ha Várhatóan más címzettel is közlik az adatokat' legkésóbb a
személyes adatok elsó alkalommal Való közlésekor tájékoztatnia kell az elóbbi 2.
pontban írt tényekról és információkról' továbbá az érintett személyes adatok
kategóriáiról, Valamint a szeméIyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy
az adatok nyilVánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e'

3.2. A további szabályokra az e|óbbi 2' pontban (Előzetes tájékozódáshoz Való jog)
írtak irányadók'

E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartaImazza'

4' Az érintett hozzáférésiioga

4.í. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelotóI Visszajelzést kapjon arra
Vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban Van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban Van' jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az
elóbbi 2_3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15.
cikk).

4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba Vagy nemzetközi szervezet részére
történó továbbítására kerÜl sor, az érintett jogosult arra' hogy tájékoztatást kapjon a
továbbitásra Vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról'

4'3' Az adatkeze|őnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát
az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért
az adatkezelő az adminisztratíV köItségeken alapuló, észszerű mértékű díjat
számíthat fel'

Az érintett hozzáÍérési jogára Vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15' cikke
taftalmazza.

5. A hélyésbítéshéz való jog

5.í. Az érintett jogosult arra' hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá Vonatkozó pontatlan személyes adatokat'

5.2' Figyelembe Véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a
hiányos személyes adatok _ egyebek mellett kiegészító nyilatkozat útján történó -
kiegészítését is'

Ezen szabályokat a Rendelet 16' cikke tartalmazza'
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6. A törléshez való jog (,,az elfeledtetéshez Való jog'')

6.í. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkeze|ő indokolatlan késedelem
nélkÜl törölje a rá Vonatkozó szeméIyes adatokat' az adatkezeló pedig köteles arra'
hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
törölje ha
a) a személyes adatokra már nincs szi]kség abból a célbóI, amelyből azokat
gyüjtötték Vagy más módon kezelték:
b) az érintett Visszavonja az adatkezelés a|apját képező hozzIáru|ásál, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja:
c) az érintétt tiftakozik az adatkezelése ellen' és nincs elsóbbséget élvezó jogszerú
ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelóre alkalmazandó uniós Vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenÜl gyermeknek kínált' információs
társadalommal összefüggó szolgáltatások kÍnálásával kapcsolatosan kerÜlt sor'

6.2' A törléshez való jog nem érvényesíthetó, ha az adatkezelés szÜkséges
a) a Véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz Való jog gyakorlása
céljából;
b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós Vagy tagállami jog szerinti kötelezettség
tel.jesítése' illetve kozérdekból Vagy az adatkezelóre ruházott kozhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében Végzett feladat Végrehajtása céljából;
c) a népegészségÜgy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból Vagy
statisztikai célból, amennyiben a torléshez való jog Valószínűsíthetóen lehetetlenné
tenné Vagy komolyan veszélyeztetné eá az adatkezelést; vagy
e) jogi igények elóterjesztéséhez' érvényesítéséhez, illetve Védelméhez.

A tÖrléshez Való jogra Vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17' cikke
latlalmazza.

7. Az adatkezelés korlátozásához Való jog

7.1. Az adalkeze|és korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzaárulásáva|, Vagy jogi igények elóterjesztéséhez,
érvényesitéséhez Vagy védelméhez, Vagy más teÍmészetes Vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve Valamely tagállam fontos
közérdekéból lehet kezelni.

7.2' Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezeló kodálozza az adatkeze|ést
ha ha az alábbiak Valamelyike teÜesül:
a) az érintett Vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra Vonatkozik' amely lehetőVé teszj, hogy az Adatkezelő e||enőrizze a
személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
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c) az Adatkezelónek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljábÓl,
de az érintett igényli azokat jogi igények elóterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
Védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; éz esetben a kor|álozás arla az
idótartamra Vonatkozik' amíg megállapltásra nem kerÜ|' hogy az adatkezelő jogos
indokai elsóbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.3. Az adatkezelés korlátozásának íeloldásáÍól az érintettet elózetesen tájékoztatni
kell.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

8. A szemólygs adatok helyesbítésóhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelé3
koÍlátoásához kapcsolódó értesíté3i kötelezettség
Az adatkezeló minden olyan címzettet tájékoáat Valamennyi helyesbítésról, törlésról
vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közólték,
kivéve' ha ez lehetetlennek bizonyul' vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel' Az
érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e cimzettekról'

E szabályok a Rendelet 19' cikke alatt találhatók.

9' Az adathordozhatósághoz való jog

9.'l. A Rendeletben irt feltételekkél az érintett jogosult arra, hogy a rá Vonatkozó,
álta|a egy adatkezelö rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkézelónek továbbítsa anélkÜl, hogy ea
akadályozná az az adalkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha
a) az adatkezelés hozzájáruláson' Vagy sz€rzódésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon tÖrténik'

9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelók közötti kÖzvetlen
továbbítását is.

9.3' Az adathordozhatósághoz Való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17.
cikkét (A tórléshez Való jog (''az elfeledtetéshez Való jog'')' Az adtahordozhatósághoz
való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekíj vagy az
adatkezelóre ruházott kÓzhatalmi jogosÍtványai gyakorlásának keretében végzeü
feladat végrehajtásához szükséges. E .iog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke taÍtalmazza.

10' A tiltakozáshoz való jog

ío.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetéVel kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak közérdeken' kÖzfeladat végrehajtásán (6. cikk (1)

e)) , Vagy jogos érdeken (6' cikk 0) alapuló kezelése ellen' ideértve az emlÍtett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is' Ebben az esetben az adatkeze|ő a
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személyes adatokat nem kezelheti tovább' kivéVe, ha az adatkeze|ő bizonyítja, hogy
az adatkezelést olyan kényszerító erejű j09os okok indokolják, amelyek elsóbbséget
é|veznek az érintett érdekeivel' jogaival és szabadságaival szembén, Vagy amelyek
jogi igények élóterjesztéséhez, érVényesítéséhez Vagy védelméhez kapcsolódnak.

10.2. Ha a szemé|yes adatok kezelése közvetlen Üzletszerzés érdekében töÍténik' az
érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá Vonatkozó személyes adatok e
célból történó kezelése ellen, ideértve a proÍilalkotást is' amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik' Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történó kezelése elIen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetók'

10.3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel Való elsó kapcsolatfelvétel során
kifejezetten fel kell híVni annak figyelmét, és az erre Vonatkozó tájékoztatást
egyértelmijen és minden más információtól elkÜlonítve kell megjeleníteni'

í0.4. Az érintett a tiltakozáshoz Való jogot műszaki elóírásokon alapuló automatizá|t
eszközokkel is gyakorolhatja'

'l0.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és torténelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból kerül sor' az érintett jogosult arra' hogy a saját helyzetéVel
kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá Vonatkozó személyes adatok kezelése ellen'
kivéVe' ha az adatkezelésre közérdekű okbólvégzett feladat Végrehajtása érdekében
van szükség.

A Vonatkozó szabályokat a Rendelet cikke tartalmazza.

lí. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

íí.í. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen _ ideéÍtve a profilalkotást is _ alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna Vagy őt hason lóképpen .jelentós mértékben érintené'

l'l.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben' ha a döntés:
a) az érintett és az adatkezeló kÖzötti szerződés megkÖtése Vagy teljesítése
érdekében szÜkséges;
b) meghozatalát az adaÍkeze|őle alkalmazandó olyan uniós Vagy tagáIlami jog teszi
lehetóVé, amely az érintett.iogainak és szabadságainak, Valamint jogos érdekeinek
Védelmét szolgáló megfeleIó intézkedéseket is megállapít; Vagy
c) az érintett kiíejezett hozzájárulásán aIapul.

'1'l.3. Az előbbi a) és c) pontjában említett esétekben az adatkezeló koteles
megfelelo intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos
érdekeinek Védelme érdekében' ideértve az érintettnek lega|ább azI a jogát' hogy az
adatkezelő részéról emberi beavatkozást kérjen' álláspontját kifejezze' és a
döntéssel szemben kifogást nyújtson be'

A további szabályokat a Rendelet 22' cikke tartalmazza'

12. Korlátozások

Az adatkezelóre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós Vagy tagállami jog
jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22'
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cikk, 34' cikk, 5' cikk) hatályát ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok
és szabadságok lényeges tartalmát.

E korlátozás feltételeit a Rendelet 23 cikke lafta|mazza'

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédélmi incidensról

'l3'1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetóen magas kockázalta| jáÍ a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelónek
indokolatlan késedelem nélkÜl tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi
incidensról. E tájékoáatásban Világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következóket:

a) az adatvédelmi tisztviseló Vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó
neVét és elérhetóségeit;
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensból eredő, Valószínűsíthetó
köVetkezményeket;
d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett Vagy
tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredo
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

13.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni' ha a következó feltételek bármelyike
teljesül:
a) az adatkezeló megfele!ő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket - mint például a
titkosítás alkalmazása _' amelyek a személyes adatokhoz való hozzáÍérésre fel nem
jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az adatkezeló az adatvédelmi incidenst köVetóen olyan további intézkedéseket
tett, amelyek biztosítják' hogy az éÍintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas
kockázat a továbbiakban Valószínűsíthetően nem Valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan eróíeszítést tenne szÜkségessé. llyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni' Vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni' amely biztositja az érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását'

A további szabályokat a Rendelet 34' cikke tartalmazza'

'l4. A felügyeleti hatóságnál történó panasztételhez való jog (hatósági
jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra' hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - különösen
a szokásos tartózkodási helye' a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye
szerinti tagállamban _, ha az érintett megítélése szerint a rá Vonatkozó személyes
adatok kezelése megsérti a Rendeletet' Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a
panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos
eÜárási fejleményekról és annak eredményéról, ideértve azt is, hogy a az Ljgyfél
jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

E szabályokat a Rendelet 77' cikke tartalmazza.
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í5. A felügyeleti hetósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való
ios

15.í' Az égyéb közigazgatási Vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme
nélkÜl, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági
jogoÍVoslatra a felÜgyeleti hatóság rá Vonatkozó, jogilag kötelezó erejú dÖntéséVel
szemben.

15.2' Az egyéb közigazgatási Vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme
nélkljl, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes
felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, Vagy három hónapon belÜl nem
tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről
Vagy annak eredményéról.

í5.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a Íelügyeleti hatóság székhelye
szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani'

15.4. Ha a íelLlgyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást' amellyel
kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a TestÜlet elózóleg
Véleményt bocsátott ki Vagy döntést hozott' a felÜgyeleti hatóság köteles ezt a
Véleményt Vagy dÖntést a bíróságnak megküldeni'

E szabályokat a Réndelet 78' cikke tartalmazza'

í6' Az adatkezelővel Vagy az adatfe|dolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz Való jog

í6.í. A rendelkezésre álló közigazgatási Vagy nem bírósági útra tartozó
jogorvoslatok _ köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez VaIó jog -
sérelme nélkÜl, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha
megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése
köVetkeztében megsértették az e rendelet szerinti jogait'

16.2. Az adatkezelóVel Vagy az adatfeldolgozóVal szembeni eljárást az adatkeze|ő
vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bkósága előtt kell
megindítani' Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye
szerinti tagállam bírósága elótt is, kivéVe, ha az adatkeze|ő vagy az adatfeldolgozó
Valamely tagállamnak a közhatalmi jogkorében eljáró közhatalmi sze.Ve'

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza'

XI. FEJEZET
zÁRó RENDELKEzÉsEK

40. s A szabályzat megállapítása és módosítása

A szabályzat megállapítására és módosítására a Társaság Ügyvezetóje .jogosult'
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4í. s lntézkedések a szabályzat megismertétése

E szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a Társaság valamennyi
munkavállalójáVal (foglalkoztatottjával)' és a munkavégzésre irányuló
szerződéaekben elő kell írni' hogy betartása és érvényesítése minden rnunkavállaló
(foglalkoáatott) lényeges munkaköri kötelezettsége' A munkaszerzódési kikötés
mintája jelen szabályzat í0. számú melléklété tarta|mazza'


