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az adatkezelésre jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik
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Tájékoztatjuk róla, hogy a Mistral-Tréning Kft. rendelkezik Adatkezelési Szabályzattal, amely
megalkotásának célja annak biztosítása, hogy a Mistral-Tréning Kft. (továbbiakban: Társaság
vagy Adatkezelő) megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hazai és uniós jogszabályi
előírásoknak, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a
továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, vagy GDPR rendelet), és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.)
Célunk biztosítani az adatkezelés törvényes rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az
adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint megakadályozni az adatokhoz való
jogosulatlan hozzáférést, azok jogosulatlan megváltoztatását, elvesztését, illetve
nyilvánosságra hozatalát vagy a személyes adatok védelmének bármilyen egyéb sérülését.
Társaságunk elkötelezett a természetes személyek személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja az adtavédelmi- és információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását, az
adatkezelés során a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A vonatkozó jogi háttér különösen:

- Általános Adatvédelmi Rendelet (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz.
rendelete)

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
-

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.)

-

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (felnőttképzési tv.)

-

2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól (a továbbiakban: Szvtv.);

-

polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

-

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Az adatkezelési szabályzatunk tárgyi, személyi és időbeli hatálya:
Adatkezelési szabályzatunk tárgyi hatálya kiterjed valamennyi olyan folyamatra, amely során
a GDPR 4.cikk 1. pontjában, illetve az Infotv. 3.§ 2. pontjában meghatározott személyes adat
kezelése megvalósul.
Az Adtakezelési szabályzat betartása kötelező érvényű az adatkezelésben részt vevő
valamennyi személyre ill. munkavállalóra nézve. A Társaság munkavállalóinak a jogviszonyuk
fennállása alatt, illetve annak megszűnését követően is, határidő nélkül fennáll a titoktartási
kötelezettsége a tudomásukra jutott személyes adatokkal kapcsolatosan.
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Milyen alapelveket tartunk szem előtt az adatkezelés kapcsán?
Az adatkezelés során Társaságunk szem előtt tartja az adatkezelés uniós és hazai alapelveit,
mely szerint
a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
a célhoz kötött adatkezelés elvének megfelelve a személyes adatok gyűjtése csak
meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal
össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsak
kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük és
minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék
(„pontosság”);
a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi
lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,
amennyiben az megfelel a GDPR rendelet 89. cikk (1) bekezdésében leírtaknak („korlátozott
tárolhatóság”);
a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas
jelleg”);
Társaságunk az adatkezelést úgy végzi, hogy képes legyen a fent írtaknak való
megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

1. Melyek
Társaságunknál
a
személyes
adatok
nyilvántartásának és tárolásának általános szabályai?

kezelésének,

Tiszteletben tartva azt, hogy a személyes adatok védelméhez való jog és az információs
önrendelkezési jog minden természetes személy alapjoga, a Társaság eljárásai során kizárólag
a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően végez adatkezelést.
A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az
adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a céljának, és amennyiben az adatkezelés
célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.
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A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos.
Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt
személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az
adat kezeléséért felelős személynél kezdeményezni.
A Társaság az adat felvétele előtt közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az
adatkezelés jogalapját.
A Társaságnál adatkezelést végző természetes személyek és a Társaság megbízásából az
adatfeldolgozásban részt vevők, vagy annak valamely műveletét végző szervezetek
alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottjai kötelesek a megismert személyes adatokat titokként
megőrizni.
A Társaság – amennyiben jogszabály kötelezővé teszi - az érdekkörébe tartozóan végzett
adatkezelési tevékenységekről és az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos tájékoztatási
kötelezettség, valamint az érintett tájékoztatása céljából a GDPR 30. cikk szerinti nyilvántartást
vezet.
A Társaság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi
személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi
kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítik. Az
adatfeldolgozóval a Társaság a GDPR 28.cikk (3) bekezdése által előírt Adatfeldolgozói
szerződést köt.
A társaság adatvédelmi rendszere
A Társaság mindenkori ügyvezető igazgatója a Társaság sajátosságainak figyelembevételével
meghatározza az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő
tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket.
A szabályzatban előírtak betartatásáért a feladatkörében minden érintett önálló szervezeti
egység vezetője felelős.
A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne
tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása,
elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen
hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.
A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető igazgató látja el.
Adatbiztonsági szervezési szabályok:
A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság különösen az alábbi
intézkedéseket alkalmazza:
-

az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más
számára fel nem tárhatóak;
a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott
helyiségben helyezi el;
4

A Mistral-Tréning Kft. Adatkezelési Tájékoztatója
Hatályos: 2019. április 26-tól kezdően visszavonásig

-

-

a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;
a Társaság adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan
helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát
bezárja;
a Társaság adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú
adathordozót elzárja;
amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan
tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza a Társaság.

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság
különösen az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:
-

-

az adatkezelés során használt számítógépek a Társaság tulajdonát képezik, vagy azok fölött
tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír a Társaság;
a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható
jogosultsággal - legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a
jelszavak cseréjéről Társaság rendszeresen, illetve indokolt esetben gondoskodik;
az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül;
a hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) tárolt adatokhoz csak megfelelő
jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá;
amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot
tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető;
a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik;
a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza
illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

Adatkezelő:
a) a tudomására jutott személyes adatot csak feladatainak ellátására használhatja fel, nem
hozhatja illetéktelen személyek tudomására. Az Adatkezelő az illetéktelen adatkérő, illetve
igénylő részére az adathozzáférés és felhasználás minden formáját megtagadja. Harmadik
személlyel szemben a Társaság, mint Adatkezelő tartozik felelősséggel a tudomására jutott
adatok jogszerű kezeléséért. A Társaságnál az adatkezelést ténylegesen végző személyek az
adatkezelés jogszerűségéért a belső szabályok szerint (munkajogviszonnyal kapcsolatos
fegyelmi és kártérítési szabályok, illetve adatfeldolgozói-, adatkezelői megállapodás) felelnek.
b) az Adatkezelő munkavállalója ill. alvállalkozója köteles a munkája során tudomására jutott
üzleti titkot, valamint a Társaság tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat
megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely
munkaköre betöltésével ill. megbízásával összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek
közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. A titoktartás
nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó,
külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.
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Adatfeldolgozó:
Amennyiben Társaság adatfeldolgozást végző harmadik személy tevékenységét veszi igénybe,
az adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) kötött
szerződésben érvényesíti.
Az Info tv. értelmében adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió
kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő
megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel. A GDPR értelmében
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
A Társaság – mint Adatkezelő - kizárólag olyan Adatfeldolgozót vehet igénybe, amely
megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés uniós és hazai követelményeinek való megfelelését
és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések
végrehajtására. Az adatfeldolgozónak a törvény értelmében szükség szerint adatfeldolgozói
nyilvántartást kell vezetnie.
Az Adatfeldolgozó további Adatfeldolgozót kizárólag abban az esetben vehet igénybe, ha azt
jogszabály nem zárja ki, továbbá ha az Adatkezelő további adatfeldolgozó igénybevételéhez
előzetesen közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban eseti vagy általános
felhatalmazást adott. Az általános felhatalmazás esetén, az Adatfeldolgozó a további
adatfeldolgozó igénybevételét megelőzően tájékoztatja az Adatkezelőt a további
adatfeldolgozó személyéről, valamint az általa végzendő tervezett feladatokról. Ha az
Adatkezelő ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó igénybevételével szemben
kifogást emel, a további adatfeldolgozó igénybevételére az adatfeldolgozó kizárólag a
kifogásban megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult.
Az Adatfeldolgozónak a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a
GDPR rendelet, valamint az adatkezelésre vonatkozó törvények keretei között az Adatkezelő
határozza meg. Az Adatkezelő felel az általa hozott utasítások jogszerűségéért.
Az adatfeldolgozói szerződésben rendelkezni kell különösen az adatfeldolgozó azon
kötelezettségéről, hogy
a) tevékenysége során kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasítása alapján jár el,
b) tevékenysége során biztosítja azt, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre
feljogosított személyek - ha jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség hatálya
alatt egyébként nem állnak - az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási
kötelezettséget vállaljanak,
c) tevékenysége során minden megfelelő eszközzel segíti az Adatkezelőt az érintettek jogai
érvényesítésének elősegítése, ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében,
d) az Adatkezelő választása szerint az általa végzett adatkezelési műveletek befejezését
követően - ha törvény másként nem rendelkezik - vagy haladéktalanul törli a tevékenysége
során megismert személyes adatokat, vagy továbbítja azokat az adatkezelőnek és azt követően
törli a meglévő másolatokat,
e) az Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatfeldolgozó
igénybevételére vonatkozó jogi rendelkezéseknek való megfelelés igazolásához szükséges, és
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f) további adatfeldolgozót csak az e törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett vesz
igénybe.
Az Adatfeldolgozó és bármely, az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a
személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag az
Adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy
tagállami jog kötelezi.
Az Társaság megköveteli, hogy az általa igénybe vett Adatfeldolgozó nyilvántartást vezessen
(ideértve az elektronikus formátumot is) az Adatkezelő nevében végzett adatkezelői
tevékenységéről. A nyilvántartás kötelezően tartalmazza a GDPR rendelet 30. cikkében előírt
alábbi információkat, így különösen:
a)
Adatfeldolgozó neve, elérhetőségei, és az Adatkezelő neve, elérhetőségei, - valamint ha van ilyen – az Adatfeldolgozó és Adatkezelő képviselőjének és adatvédelmi tisztviselőjének
neve, elérhetőségei;
b)
az adatkezelési tevékenységek kategóriái;
c)
adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
történő továbbítása esetére szóló garanciák leírása;
d)
ha lehetséges, az adatkezelés biztonságát szolgáló technikai és szervezési intézkedések
általános leírása.
Adatvédelem:
Az adatvédelem a Társaság minden szervezeti egységét érintő feladat, amely magába foglalja:
-

A működéséhez szükséges információk törvényességének, alaposságának, pontosságának,
teljességének, sérthetetlenségének biztosítását;
A kezelt adatok megóvását a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, elvesztés vagy
nyilvánosságra hozatal ellen;
A kezelt adatok törlésének, illetve minden fajta fizikai megsemmisülésének,
megsemmisítésének megakadályozását;
Az Adatkezelőnek az adatkezelés körében szándékosan vagy gondatlanul elkövetett
illetéktelen beavatkozástól, valamint a meggondolatlan intézkedéstől történő védelmét.

A Társaságnál személyes adat akkor kezelhető, ha
- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
- azt jogszabály lehetővé teszi.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében
lehetőség szerint megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban
tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A személyes adatállományok kezelése során a személyes adatok védelméhez fűződő jogot és
az érintett személyiségi jogait - ha a törvény kivételt nem tesz - az adatkezeléshez fűződő más
érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.
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Az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy az a vonatkozó
jogszabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Az Adatkezelő 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 valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével
mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek
célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása,
másrészt az e rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak
védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.
A Társaság nyilvántartási kötelezettsége:
A Társaság – amennyiben a jogszabály megköveteli - a felelősségébe tartozóan végzett
adatkezelési tevékenységekről írásban - ideértve az elektronikus formátumot is - nyilvántartást
vezet. E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
a) az Adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek,
az Adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;
b) az adatkezelés céljai;
c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják,
ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;
e) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a
nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a 49. cikk (1) bekezdésének második
albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása;
f) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
g) ha lehetséges, a GDPR rendelet 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és
szervezési intézkedések általános leírása.
Az adatvédelmi incidens kezelése, bejelentése:
Az adatvédelmi incidenst a Társaság indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az
illetékes felügyeleti hatóságnak (NAIH), kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Az adatvédelmi incidens bejelentése alkalmával az Adatkezelőnek ismertetnie kell a
Hatósággal:
a. minimálisan az adatvédelmi incidens jellegét,
b. az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett
adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát.
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c. A fentieken túlmenően közölnie kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további
tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,
d. az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,
e. valamint az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket,
f. amennyiben az incidens magas kockázatot jelent az érintettekre nézve, abban az esetben
érintetteket is tájékoztatni kell. Az írásbeli tájékoztatásban világosan és közérthetően
ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a fenti b), c) és
d) pontban említett információkat és intézkedéseket.
A jogszabály értelében az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha a következő
feltételek bármelyike teljesül:


az Adatkezelő megfelelő 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 hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést
kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni a Hatósági bejelentés
során, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.
A Társaság nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez
kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Az adatvédelmi incidens bejelentését az érvényes szabályok szerint, a Hatóság által elvárt
formában és tartalommal elektronikus úton kell megtenni.
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2. Melyek a Társaságnál megvalósuló adatkezelések?
A) Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés;
B) Személyes adatok kezelése a tevékenységgel kapcsolatosan.

A)
Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés
2.1. Munkára jelentkezők adataival kapcsolatos adatkezelés
A felvételre jelentkezők adatait elektronikusan és/vagy papíralapon tárolja a Társaság.
A Társaság a munkára jelentkezés céljából érkezett, személyes adatokat tartalmazó önéletrajzok
esetén nem tesz különbséget azok érkezésének módja között: azonos elbírálás alá esik a
papíralapon és az elektronikus módon érkezett.
Főszabály szerint az önéletrajzokat későbbi felhasználás céljából nem tárolja a Társaság, azokat
megsemmisíti, illetve visszaadja.
A meghirdetett álláshelyre beérkezett pályázók személyes elbeszélgetés céljából behívásra
kerülnek.
Az önéletrajzok alapján kiválasztott érintett adatainak további kezelése (úgy mint: felvételi
adatlap) már a munkaviszony létesítése céljából történik, így az azzal kapcsolatos adatkezelést
az Adatkezelési Szabályzatunk tartalmazza.
Az adatkezelés célja: az álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása,
a jelentkezők személyes adatainak kezelése.
A kezelt adatok köre: név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzettségi/végzettségi
adatok, fénykép, az érintett által megadott egyéb adatok.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6 cikk.(1) bekezdés a) pont, Infotv.
5. § b) pont].
Az adattárolás határideje: az állásra történő kiválasztásáig.
Az adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan.

2.2. Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés
A munkaviszony fenntartásával kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó szabályokat jelen
Tájékoztatónk nem érinti, azokat az Adatkezelési Szabályzatunk Tartalmazza, illetve a
munkavállalók részére a jogszabály alapján írásbeli tájékoztatót bocsátunk rendelkezésre.
B)
Személyes adatok kezelése a tevékenységgel kapcsolatosan:
2.3. Adatkezelés tanácsadás, tréning, képzés esetén:
A Társaság tevékenységi körébe tartozik a tanácsadás, tréning, képzés (a továbbiakban együtt:
tanácsadás), valamint a Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó felnőttképzés, melynek során
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a Társaság - mint Adatkezelő - kezeli a képzésben részt vevő természetes személyek (a
továbbiakban: érintett) adatait. A felnőttképzéssel kapcsolatos szakaszok lentebb találhatóak.
A tanácsadásokat elsősorban jogi személyek, szervezetek rendelik meg munkavállalóik
képzése, kompetenciáik fejlesztése céljából. Ebben az esetben a megrendelők bocsátják
rendelkezésünkre a tanácsadás lebonyolításához szükséges személyes adatokat.
Amennyiben a megrendelő nem jogi személy, akkor az érintett személy adja át a szükséges
személyes adatait.
A felek között létrejövő megállapodás alapján elvárás, hogy a megrendelő gondoskodjék
munkavállalói részére adatkezelési tájékoztatásáról és az adatkezeléshez való hozzájárulásuk
beszerzéséről. A Társaság a képzés elején tájékoztatást nyújt az érintettek részére az
adatkezelésről.
A Társaság a birtokába került, a képzésben részt vevő személyek adatait az Adatkezelési
Szabályzatának megfelelően, a hazai és uniós adatkezelési elvek és jogszabályi követelmények
messzemenő betartása mellett kezeli.
A Társaság az adatokat a képzés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozók (trénerek, tanácsadók,
oktatók), mint adatfeldolgozók részére bocsátja rendelkezésre, a velük kötött - az Infotv-nek és
a GDPR-nak megfelelő - adatfeldolgozói szerződés keretei között.
Az adatfeldolgozói szerződés rendezi, hogy a képzésben részt vevő személyek milyen keretek
között, milyen módon és feltételek betartása mellett kezelhetik a tudomásukra hozott személyes
adatokat.
Amennyiben jogszabály előírja, a Társaság a résztvevők egyes konkrétan megjelölt adatait,
illetve adott esetben a korábban megszerzett képesítésekről-, iskolai végzettségekről szóló
dokumentumokat, korábbi képzéseket bizonyító iratokat is kezelni tartozik.
A vonatkozó ágazati jogszabályok értelmében egyes képzések esetén a Társaságnak
jelentéstételi kötelezettsége keletkezik az állami nyilvántartási rendszerek (Felsőoktatási
Információs Rendszer, stb.) irányába. A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) egy
elektronikus nyilvántartás, amely a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói,
intézményi, foglalkoztatási, hallgatói, oktatói és más alkalmazotti adatokat tartalmazza.
Pályázatok, közbeszerzések, stb. esetén a jogszabály által erre felhatalmazott személyek
jogosultak betekinteni a Társaság adatkezelésébe, onnan adatot igényelni. A Társaság kizárólag
hivatalos eljárás keretében, az arra feljogosított személyek részére nyújt tájékoztatást.
Statisztikai célra kizárólag a természetes személy azonosítására alkalmatlan adatokat szolgáltat
ki a Társaság.
Az adatkezelés célja: minőségi képzés nyújtása.
A kezelt adatok köre: a képzés lebonyolításához rendelkezésre bocsátott adatok.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6 cikk.(1) bekezdés a) pont, Infotv.
5. § b) pont], illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Az adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve legkésőbb a
jogszabály szerint kötelező adatmegőrzési határidő végéig.
Az adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan.
Jelen adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozó és az adattovábbítások címzettjei:
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A Társasággal szerződött oktatók, trénerek, tanácsadók, mint adatkezelők,
jogszabály alapján állami és hivatalos nyilvántartási rendszerek, illetve jogszabályban
megjelölt szervek, szervezetek.

2.4. Kép- és/vagy hangfelvétel készítése:
A Társaság a megrendelő megbízása esetében a képzéssel összefüggésben kép- és/vagy
hangfelvételt készít. A felvételek készítéséről a képzésben részt vevő személyt (érintett) minden
esetben előzetesen tájékoztatják. Titkos felvétel nem készíthető. Amennyiben az érintett a
tájékoztatást követően részt vesz a felvétel készítésével együtt járó feladatban, tevékenységben,
az részéről a felvétel készítés tényének elfogadását jelenti, azt a Társaság az érintett
hozzájárulásának tekinti.
A felvételek készítését, elemzését, kezelését a Társasággal kötött adatfeldolgozói szerződéssel
rendelkező alvállalkozók is teljesíthetik. A képek, felvételek a rögzítésük céljának megszűnését
követően törlésre kerülnek, amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik.
A felvételeket a Társaság sem részben, sem egészben nem hozhatja nyilvánosságra, azokat
kizárólag a vállalkozási/megbízási szerződés keretei között használja fel, a teljesítésben részt
vevő alvállalkozóin kívül kizárólag a megrendelő/megbízó részére – illetve jogszabályban
megjelölt szervnek, szervezetnek - adhatja át.
Az adatkezelés célja: a minőségi képzés nyújtása megfelelő technikák és metodikák mentén.
A kezelt adatok köre: Az állóképen- ill. kamerafelvételen szereplő személyeknek a
képfelvételeken lászódó arcképmása, cselekvései és egyéb, a kamera által rögzített
felvételekből levonható következtetések. A hangfelvételen szereplő személyek hangja, rögzített
megnyilvánulásai.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6 cikk.(1) bekezdés a) pont, Infotv.
5. § b) pont], illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Az adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve legkésőbb a
jogszabályok szerint kötelező adatmegőrzési határidő végéig.
Az adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan.
Jelen adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozó és az adattovábbítások címzettjei:
 a Társasággal szerződött oktatók, trénerek, tanácsadók, mint adatkezelők,
 a Társaság megrendelője/megbízója.

2.5. Előzetes tudásszint felmérés, illetve vizsga esetén kezelt adatok:
Az adatkezelés célja: minőségi és testreszabott képzés megalapozáshoz kompetenciák
felmérése, illetve a képzés végeztével a részvevők tudásszintjének ellenőrzése.
A kezelt adatok köre: az érintettek tudás-anyagának értékelése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6 cikk.(1) bekezdés a) pont, Infotv.
5. § b) pont], illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Az adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve legkésőbb a
jogszabály szerint kötelező adatmegőrzési határidő végéig.
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Az adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan.
Jelen adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozó és az adattovábbítások címzettjei:
 A Társasággal szerződött oktatók, trénerek, tanácsadók, mint adatkezelők,
 a Társaság megrendelője/megbízója.
 jogszabály alapján állami és hivatalos nyilvántartási rendszerek, illetve jogszabályban
megjelölt szervek, szervezetek.

2.6. Személyes adatok kezelése felnőttképzés esetén
A Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó képzések (a
továbbiakban: képzés) esetén Társaságunk a vonatkozó jogszabály rendelkezései mentén jár el,
és az adatkezelés módja is ehhez igazodik.
Ennek megfelelően a résztvevők a képzés megkezdése előtt jelentkezési lapot töltenek ki, majd
képzési szerződést kötünk a résztvevőkkel a jogszabály szerinti tartalommal.
a) Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjáig:
Az adatkezelés célja: a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó (engedélyezett) képzésbe
való bekapcsolódás.
A kezelt adatok köre: a képzés lebonyolításához rendelkezésre bocsátott adatok, így a
jelentkezési lapon megadott adatok, és a képzés bemenetéhez (esetlegesen) szükséges
végzettségi, gyakorlati, alkalmassági és egyéb dokumentumokon szereplő személyes adatok.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6 cikk.(1) bekezdés a) pont Infotv.
5. § b) pont], illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Az adattárolás határideje: a jelentkezési lap kitöltésétől a felnőttképzési szerződés
megkötéséig, illetve legkésőbb a jogszabály szerint kötelező adatmegőrzési határidő végéig.
Az adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan.
Jelen adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozó és az adattovábbítások címzettjei:
 a Társasággal szerződött oktatók, trénerek, tanácsadók, mint adatkezelők,
 a Társaság megrendelője/megbízója;
 jogszabály alapján állami és hivatalos nyilvántartási rendszerek, illetve jogszabályban
megjelölt szervek, szervezetek.
b) Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától számított ötödik év
végéig:
Az adatkezelés célja: a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésen való részvétel és
utókövetés.
A kezelt adatok köre: a képzésben résztvevő neve, születési neve, anyja neve, születési helye
és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási helyének címe, telefonszáma,
nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra
jogosító okirat, okmány megnevezése és száma.
Tankötelezettségét még nem betöltött képzésben részt vevő esetén szülője, törvényes
képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma.
A képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai
végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak
értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia
megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak.
A képzésben részt vevő társadalombiztosítási azonosító jele, továbbá e-mail címe.
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Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi felhatalmazás [Felnőttképzési tv. 21.§ (1) bekezdés] és
az érintett hozzájárulása [GDPR 6 cikk.(1) bekezdés a) pont, Infotv. 5. § b) pont].
Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra
személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, illetve ezen adatok a Központi Statisztikai
Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók
és felhasználhatók. Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének
és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára
továbbítani kell [Felnőttképzési tv. 21.§ (2) és (2a) bekezdés],
Az adattárolás határideje: a felnőttképzési szerződés megkötésétől (adatok keletkezésétől)
számított öt év, illetve legkésőbb a jogszabály szerint kötelező adatmegőrzési határidő végéig
[Felnőttképzési tv. 21.§ (6) bekezdés].
Az adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan.
A hozzájárulás megtagadásának következménye: jogszabályi kötelezettség esetén enélkül a
képzésen nem lehet részt venni.
Jelen adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozó és az adattovábbítások címzettjei:
 a Társasággal szerződött oktatók, trénerek, tanácsadók, mint adatkezelők,
 jogszabály alapján állami és hivatalos nyilvántartási rendszerek.

2.7. Szerződött partnerek, harmadik személyek adatainak kezelése:
A Társaság nyilvántartja a szerződött partereit, melynek során a felekre vonatkozóan
bekerülnek a szerződési, számlázási adatok és szerződésekkel kapcsolatos információk, amely
adatokhoz a jogosultsággal rendelkező munkavállalók férnek hozzá.
Az adatkezelés célja: a Társaság által a vele szerződéses jogviszonyban álló partnerekkel
megkötött szerződésekből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése.
A kezelt adatok köre: a szerződésekben szereplő személyes adatok, a szerződő partner
képviseletére jogosult személy neve és pozíciója, elérhetőségi adatai és aláírása, adott esetben
a kapcsolattartó neve, a partnernél betöltött munkaköre, e-mail-címe és telefonszáma, adott
esetben képesítést, képzettséget igazoló dokumentumok.
Az adatok forrása: a szerződő partner képviselőjének, kapcsolattartójának adatait a szerződő
partner közli.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelynek rendelkezésre állását a Társaság
az adatok átvételekor vélelmezi.
Az adatkezelés időtartama: az adatokat tartalmazó szerződést a teljesítését követő 8 év
elteltével, kifizetés alapjául szolgáló szerződés esetében 8 év elteltével törli.
2.8. Weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétellel, tájékoztatás kéréssel összefüggő
adatkezelés
A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy az általa üzemeltetett honlapon „Kapcsolat”
elnevezés alatt megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül, illetve „Ajánlatkérés”
menüpont útján az érintett felvegye az Társasággal a kapcsolatot.
Az Adatkezelő az általa kezelt levélcímeket, email címeket csak a Társaság által nyújtott
tájékoztatás küldésére és csak az érintettel/érdeklődővel történő kapcsolattartásra használja fel,
azt harmadik személynek nem adja ki.
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adatkezelés célja: az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag
a tájékoztató nyújtása, beazonosítás, kapcsolattartás érdekében tárolja és kezeli a Társaság.
kezelt adatok köre: cégnév, érintett neve, érintett pozíciója, érintett e-mail címe; telefonszáma,
üzenet;
adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont,
Infotv. 5. § b) pont]
adatkezelés időtartama: a Társaság a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállásáig
kezeli, illetve amíg az érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza az
adatkezeléshez adott hozzájárulását.
2.9. Google Analytics
A Google Analytics fájljai az oldal monitorozásához szükségesek, valamint
információszerzésre szolgálnak az oldal felhasználásának módjáról. Ezeket az információkat
statisztikák készítésére és a portál további fejlesztésére használjuk. A Google Analytics fájljai
az információkat anonim formában tárolják, mint pl. az oldalt látogatók száma, vagy a
megtekintett oldalak. Ezek a fájlok a Google Analytics által kerülnek beállításra. További
információ eléréséhez látogassa meg a következő magyar nyelvű oldalt:
http://www.google.com/analytics
2.10. Cookies
Weboldalunkon cookie-kat használunk a forgalom mérésére.
Mi is az a süti?
A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat
meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek,
megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online
bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a
felhasználók számára.
Honlapunk a sütiket a következő célokból használja:
Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön a weboldalt - annak felmérésével,
hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan
biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
Teljesítményt biztosító sütik:
A sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják
látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan
információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a
weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes
munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek - mindezt
weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának
céljával.
Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak,
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hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás
lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és
folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának
megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek
weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően
fog működni böngészőjében.
A Google Analytics által végzett követés minden oldalon történő letiltásához látogassa meg a
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout angol nyelvű oldalt.
A weboldalt üzemeltető partner és technológia:
A weboldal a ……... szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági
mentések készülnek.
Székhely: …………. Adószám: ………….
Telefon: +36 …………..
E-mail cím: ……………
Weboldal……………….
Az adatok tárolásának fizikai helye:
név, cím:………………………..

3.

Az érintett jogai

a) Tájékoztatáshoz, betekintéshez, hozzáféréshez való jog:
Az adatkezelés által érintett személlyel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az
adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az
adatkezelést elrendelő jogszabályt is.
Amennyiben az érintett kéri, rendelkezésére bocsátják a Társaság (Adatkezelő) által kezelt
személyes adatait. A Társaság a birtokába jutott személyes adatok kezeléséréről tömören,
világosan és közérthetően megfogalmazott tájékoztatást nyújt. A Társaság ügyvezetője a
kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában köteles megadni
a tájékoztatást.
A tájékoztató tartalmazza az Adatkezelő nevét és elérhetőségeit; az adatkezelés célját, valamint
az adatkezelés jogalapját, valamint adott esetben a személyes adatok címzettjeit vagy annak
kategóriáit.
A Társaság ezen felül a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintettet a
következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
- a személyes adatok tárolásának időtartamáról;
- az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az
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ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való
jogáról;
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához való jogról, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy a szerződéskötés előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes
adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az
adatszolgáltatás elmaradása.

Ha a Társaság a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést
kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő
célról és a fent említett minden releváns kiegészítő információról.
b) Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet (akinek a kérésére
korlátozták az adatkezelést).
c) A helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint kérje a hiányos személyes
adatok kiegészítését.
d) Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó
személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
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az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az Aadatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
e) Az adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta.
f) Tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdekén,
alapul. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
A Társaság ügyvezetője – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni,
és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az
adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –
megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett
intézkedésről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől
számított 30 napon belül – az adatkezelési törvény szerint bírósághoz fordulhat.

4.

Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőségek:
a) A Hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult
arra, hogy adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatását kérelmezze az adtavédelmi hatóságnál
azaz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság),
ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az uniós
vagy hazai jogszabályokat. A Hatóság, amelyhez a megkeresést benyújtották, köteles
tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről,
ideértve azt is, az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
Amennyiben az érintett szerint az intézmény, vagy az általa megbízott adatfeldolgozó
tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy
vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ügye
kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.
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b) A Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog:
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a Hatóság nem foglalkozik a
panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet az általa benyújtott
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
c) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog:
Az érintett az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése
szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban
vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
d) Kártérítési jog:
Minden olyan személy, aki a GDPR rendelet vagy hazai adatvédelmi jogszabály megsértésének
eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az
adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.
Ha az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozója a személyes adatok kezelésére vonatkozó,
jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat
megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet
szenvedett, az adatkezelőtől, illetve adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó, továbbá a közös adatkezelők és az általuk megbízott vagy
rendelkezésük alapján eljáró adatfeldolgozók a személyes adatok kezelésére vonatkozó,
jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások
megsértésével okozott
a) kárért az érintettel szemben egyetemlegesen felelnek, valamint
b) személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat egyetemlegesen kötelesek megfizetni az
érintettnek.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a
károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi
jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni.
A NAIH elérhetősége:
Név:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím:
1530 Budapest, Pf. 5.
Honlap:
http://www.naih.hu
Telefon:
06-1/391-1400
Telefax:
06-1/391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
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Értelmező rendelkezések:
Jelen Szabályzat értelmezhetősége, alkalmazhatósága és számon kérhetősége szempontjából a
GDPR rendeletnek és más jogi normáknak különösen az alábbi fogalommeghatározásai
irányadóak:
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog
határozza meg, az adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából;
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;
biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire
vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé
teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy
a daktiloszkópiai adat;
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 közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami
joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az
említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy;
érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez;
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harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy
azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
hálózat: a szervezeti WAN és LAN-ok, számítástechnikai kommunikációs, adatátviteli
eszközök összessége, melyek az összekapcsolt rendszerek között adatcserét tesznek lehetővé;
informatikai eszköz: A felhasználói munkaállomás, a kiszolgáló, a hordozható
számítástechnikai vagy telekommunikációs eszköz, adathálózati eszköz (hardverek), a
működést biztosító szoftverekkel egyetemben, melyek a munkafolyamatok támogatására
szolgálnak;
informatikai rendszer: a számítástechnikai eszközök halmaza, strukturált kapcsolata. Az
informatikai eszközökből, mint építőelemekből felépített összetett, bonyolult rendszer;
informatikai rendszerüzemeltető: az informatikai rendszer folyamatos üzemeltetését,
mentését és helyreállítását végző személy, vagy szervezet;
közterület: az önkormányzat illetékességi területén lévő olyan terület, mely az ingatlan
nyilvántartásban közterületként van nyilvántartva.
különleges adat:
a) a faji eredetre, az etnikai származásra, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre
vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti
szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, és az
egyedi azonosítást célzó genetikai és biometrikus adat;
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat;
közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény
közérdekből elrendeli;
nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
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sértetlenség: Az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének kritériuma,
ami biztosítja, hogy az adatot, információt vagy programot csak az arra jogosultak
változtathatják meg és azok észrevétlenül nem módosulhatnak;
szabályzat: az Adatkezelő jelen szabályzata;
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
szerver: szervernek minősülnek az adatokat tároló, szolgáltatásokat nyújtó berendezések,
számítógépek;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok fogalommagyarázatai eltérnek
jelen szabályzat fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az
irányadóak.
Budapest, 2019. április 26.
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