2021.
mbó Fólia KFT - Tatabánya

ADATKEZELÉSI ÉS
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
ZÁMBÓ FÓLIA KFT - TATABÁNYA

2. oldal
_________________________________________________________________________________

ADATKEZELŐ
Név:

Zámbó Fólia KFT

Székhely:

2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 9

Adószám:

13234775-2-11

Képviseli:

Varga Ildikó ügyvezeető

Kapcsolat:

Varga Ildikó
e-mail: zambofolia@gmail.com
tel: 30/568-0287

Jelen Szabályzat a KFT adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016.
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I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Bevezetés
A KFT kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső szabályok,
technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden
körülmények között feleljen meg
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet, a
továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és
- az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
rendelkezéseinek, valamint azon hazai jogszabályoknak, melyeket tevékenysége során
kötelező érvénnyel alkalmaznia kell e tárgykörben.
2. A Szabályzat célja
1. A Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása,
amelyek biztosítják, hogy a KFT adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet, és az
Infotv. rendelkezéseinek.
2. A Szabályzat célja továbbá, hogy a Rendeletnek, és az abban megfogalmazott, a személyes
adatok kezelésére vonatkozó elveknek (5. cikk) való megfelelés KFT általi igazolására
szolgáljon.
3. A Szabályzattal nem érintett kérdések (pl. személyes adatok iratkezelése, eljárásrend, stb.)
a KFT egyéb, hatályos belső szabályzatiban került meghatározásra és e szabályzattal együtt
kezelendőek.
4. Jelen szabályzattal együtt érvényesek az alábbiak:
- adatvagyon leltár
- kockázatértékelési táblázat
3. A Szabályzat hatálya
1. E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok KFT általi
kezelésére terjed ki.
2. Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat
alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.
3. A Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi
személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy
elérhetőségére vonatkozó adatokat. (GDPR (14))
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4. Fogalom meghatározások
E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke
tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:
1. „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;
2. „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;
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági
helyzethez,
egészségi
állapothoz,
személyes
preferenciákhoz,
érdeklődéshez,
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk 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 szervezési 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 hozzáférhető;
7. „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;
8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő 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
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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;
10. „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;
11. „az 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;
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
AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
5. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
1. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai
kezeléséhez a megfelelő adatkérő lapon kell kérni.
2. Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a KFT internetes honlapjának megtekintése
során bejelöli az erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint
bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett
hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az
előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.
3. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési
tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást
az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
4. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más
ügyekre is vonatkozik – pl. értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a hozzájárulás
iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon fogja
előadnia a KFT, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.
Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a
Rendeletet, kötelező erővel nem bír.
5. A KFT nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez
való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
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6. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon teszi a KFT lehetővé, mint
annak megadását. Ennek formái:
- e-mailben
- postai úton írásos nyilatkozattal.
7. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti.
8. A KFT általános adatkezelési tájékoztatóját a honlapján elérhetővé teszi az érintettek
számára. E tájékoztató célja, hogy az érintetteket e nyilvánosan is elérhető formában az
adatkezelés megkezdése előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztassa
az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. § (5)
bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás
kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Ezen adatkezelési tájékoztatót a KFT a legfontosabb adatkezelési lépések mindegyikénél
külön linkkel jelölve megismerhetővé teszi.
9. A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától
független, mivel az adatkezelést törvény határozta meg. Az érintettel az adatkezelés
megkezdése előtt ez esetben közlik, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az
adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adatai kezelésével
kapcsolatos minden tényről. Így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról,
arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján
kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak kiterjed az
érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

III. FEJEZET
MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
6. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
(1) A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan
munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez,
fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához
szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.
(2) A KFT munkáltatói törvényi kötelezettségeihez és jogos érdekeinek érvényesítése
(Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy
megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:
1. név
2. születési név,
3. születési ideje,
verzió: 2.0, hatályos: 2021.02.18-tól
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4. anyja neve,
5. lakcíme,
6. állampolgársága,
7. adóazonosító jele,
8. TAJ száma,
9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
10. telefonszám,
11. e-mail cím,
12. személyi igazolvány száma,
13. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
14. bankszámlaszáma,
15. online azonosító (ha van)
16. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
17. munkakör,
18. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
19. fénykép,
20. önéletrajz,
21. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
22. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli
hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
23. a munkavállaló munkájának értékelése,
24. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
25. munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa
26. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése, rehabilitációs adatok, munkavégzést
korlátozó (pl.: rövidlátás) vagy rendkívüli beavatkozást igénylő állapot (pl.: epilepszia) adatai
27. önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító
száma és a munkavállaló tagsági száma,
28. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló
dokumentumának megnevezését és száma,
29. munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;
Ezen kívül egyéb jogszabályok, rendeletek alapján:
- munkaruha védőruha biztosításához szükséges alkati paraméterek,
- munkába járás támogatáshoz, elszámolásához szükséges adatok,
- értesíthető családtag telefonszáma, e-mail címe,
- gyermek/ek betegápolásával kapcsolatos táppénz igényléséhez szükségesen a gyermek
adatai,
- családi adókedvezmény igényléséhez, kezeléséhez kapcsolódó adatok,
- fizetés nélküli szabadság igénylésének alátámasztására szolgáló adatok:
o a gyermek 3. életéve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozása céljából,
o a gyermek 10. életéve betöltéséig a GES folyósításának időtartalma alatt
feltéve, hogy a munkavállaló a gyermeket otthonában gondozza,
o a gyermek 12. életéve betöltéséig a gyermek betegsége esetén, az otthoni
betegápolás érdekében,
o a tartós (előreláthatólag 30 napot meghaladó) ápolásra vagy gondozásra
szoruló közeli hozzátartozója otthoni ápolása céljából az ápolás idejére,
feltéve, hogy a munkavállaló az ápolást személyesen végzi,
o a magánerőből történő saját lakásépítés miatt maximum 1 évre terjedő
időtartamra szabadságot kell engedélyezni, ha a munkavállaló magánerőből
saját részére otthont épít.
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rendkívüli szabadság igénylésének alátámasztására szolgáló adatok:
o közeli hozzátartozó halálesete,
o betegszabadság,
o szülési szabadság,
o tanulmányi szabadság,
o apákat megillető munkaidő kedvezmény.

A Munka törvénykönyve alapján mentesül, illetve mentesíthető a dolgozó a munkaidő alatti
munkavégzési kötelezettsége alól, melyet igazolni köteles:
- állampolgári kötelezettség teljesítése érdekében,
- kötelező orvosi vizsgálat (ideértve a terhességgel összefüggő orvosi vizsgálatot is)
- önkéntes, illetve létesítményi tűzoltóként tűzoltási vagy műszaki mentési szolgálat
ellátása érdekében,
- véradás céljából
- ja a munkahelyen való megjelenést elháríthatatlan ok akadályozza.
- ha a munkaviszonyra vonatkozó szabály előríja, illetve a ha azt a munkáltató
engedélyezi.
(3) A személyes adatok címzettjei:
- a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója,
- a KFT munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói
- a KFT által az adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait
ellátásával megbízott könyvelőiroda munkavállalói és adatfeldolgozói

(4) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató törvényi kötelezettsége, jogos érdeke
(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: korlátlan, nem selejtezhető irathoz tartozó
adat: megszűnésig, utána Levéltárnak átadás
(6) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt a felvételi adatlap kitöltésekor a
hozzájárulások írásba foglalásakor közlésre kerül, hogy az adatkezelés a Munka
törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul.
7. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés
Vonatkozó jogszabály a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi
higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről (alap jogszabály: A
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 50. §, 60. §-aiban, és 88. §-ának (2)
bekezdésében és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2)
bekezdés d) pontja)
(1) A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet
munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban
meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt
részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági
vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel,
módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni
kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.
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(2) A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez
szükséges feltételek.
(3) Az érintettel a vizsgálat előtt közlésre kerül, hogy az adatkezelés a Munka
törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul.
(4) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató törvényi kötelezettsége, jogos érdeke
(5) A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör
betöltése.
(6) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
- a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója,
- a KFT munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói
- munkabaleset esetén az ügyintézéssel megbízott személy.
A vizsgálat eredményt a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember
ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy
a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat
részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.
(7) A személyes adatok kezelésének időtartama: korlátlan, nem selejtezhető irathoz tartozó
adat megszűnésig, utána Levéltárnak átadás
8. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye,
anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről
készített munkáltatói feljegyzés (ha van), minden a CV-ben önként megadott adat.
(2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal
munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt
választotta az adott állásra.
(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, mely
- pályázat esetében írásos nyilatkozat formájában a pályázat kötelező melléklete,
- egyéb jelentkező esetében ráutaló magatartása, mely a CV megküldésével jön létre
(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a KFT-nél munkáltatói
jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.
(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem
választott jelentkezők személyes adatai 1 év után törlésre kerülnek. Törölni kell annak adatait
is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.
(6) A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján
őrizheti 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 jelentkezőktől.
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9. E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) Ha a KFT e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére – ezen e-mail címet és
fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében,
hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a munkáltató
képviseletében 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 - ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az
ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának
ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 11./A) ellenőrzése.
(4) Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.
(5) Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell,
hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.
(6) Az ellenőrzés előtt tájékoztatjuk a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek
miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, - milyen
szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás
menete, - milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a az e-mail fiók ellenőrzésével
együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.
(7) Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét alkalmazzuk, így elsődlegesen az e-mail címéből
és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos, és
nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató korlátozás nélkül
vizsgálhatja.
(8) Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló
az e-mail fiókot személyes célra használta, felszólítjuk a munkavállalót, hogy a személyes
adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya
esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltató törli. Az e-mail fiók jelen
szabályzattal ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi
jogkövetkezményeket alkalmazhat.
(9) A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban e
szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.
10. Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) A KFT által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott
számítógépet, laptopot, tabletet a munkavállaló kizárólag munkaköri feladata ellátására
használhatja, ezek magáncélú használatát a KFT megtiltja, ezen eszközökön a munkavállaló
semmilyen személyes adatot, levelezését nem kezelheti és nem tárolhatja. A munkáltató ezen
eszközökön tárolt adatokat ellenőrizheti. Ezen eszközök munkáltató általi ellenőrzésére és
jogkövetkezményire egyebekben az előbbi pont rendelkezései irányadók.
verzió: 2.0, hatályos: 2021.02.18-tól

13. oldal
_________________________________________________________________________________

(2) A munkáltató jogosult ezen eszközök teljes tartalmát és használatát rendszeresen – 3
havonta - ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az
ellenőrzés célja ezen eszközök használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának
ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 11/A) ellenőrzése.
(3) Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.
(4) Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell,
hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.
(5) Az ellenőrzés előtt tájékoztatjuk a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek
miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, - milyen
szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás
menete, - milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a az e-mail fiók ellenőrzésével
együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.
(6) Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét alkalmazzuk, így elsődlegesen a mappák, file-ok
címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával
kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú mappák, file-ok tartalmát a
munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhatja.
(7) Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló
az eszközt személyes célra használta, felszólítjuk a munkavállalót, hogy a személyes adatokat
haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a
személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltató törli. Ezen eszközök jelen szabályzattal
ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi
jogkövetkezményeket alkalmazhat.
(8) A munkavállaló ezen eszközök ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban e
szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.
11. A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a
személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja.
(2) A munkaköri feladatként a KFT nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja a
KFT, a regisztráció során a KFT-re utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni. Amennyiben a
személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony megszűnésekor
azok törlését köteles kezdeményezni a KFT.
(3) A munkáltató jogosult a munkahelyi internet teljes tartalmát, az előzményeket és
használatát rendszeresen – 3 havonta - ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a
munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzés célja ezen eszközök használatára vonatkozó
munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek
(Mt. 8.§, 52. §) ellenőrzése.
(4) Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.
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(5) Az ellenőrzés előtt tájékoztatjuk a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek
miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, - milyen
szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás
menete, - milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a az e-mail fiók ellenőrzésével
együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.
(6) Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét alkalmazzuk, így elsődlegesen az oldalak és
letöltések, valamint az előzményeket címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a
munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes
célú mappák, file-ok tartalmát a munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhatja.
(7) Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló
a munkahelyi internet személyes célra használta, felszólítjuk a munkavállalót, hogy a
személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy
együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltató törli.
Ezen eszközök jelen szabályzattal ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval
szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.
(8) A munkavállaló a munkahelyi internet teljes tartalma, az előzmények ellenőrzésével
együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban e szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében
írt jogokkal élhet.
12. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés
(1) A munkáltató nem engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát, a
mobiltelefon csak munkavégzéssel összefüggő célokra használható, és a munkáltató
valamennyi kimenő hívás hívószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt adatokat
ellenőrizheti.
(2) A munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a céges mobiltelefont magáncélra
használta. Ez esetben az ellenőrzés akként folytatható le, hogy a munkáltató hívásrészletezőt
kér a telefonszolgáltatótól és felhívja a munkavállalót arra, hogy a dokumentumon a
magáncélú hívások esetében a hívott számokat tegye felismerhetetlenné. A munkáltató
előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit a munkavállaló viselje.
(3) A munkáltató jogosult a munkahelyi céges telefon használatát rendszeresen – 3 havonta ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzés
célja ezen eszközök használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése,
továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 11./A) ellenőrzése.
(4) Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.
(5) Az ellenőrzés előtt tájékoztatjuk a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek
miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, - milyen
szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás
menete, - milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a az e-mail fiók ellenőrzésével
együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.
(6) Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét alkalmazzuk, így elsődlegesen a nevekből és
telefonszámokból megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos,
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és nem személyes célú. Nem személyes célú mappák, file-ok tartalmát a munkáltató
korlátozás nélkül vizsgálhatja.
(7) Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló
a munkahelyi céges mobiltelefont magán céljra használta, felszólítjuk a munkavállalót, hogy a
személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy
együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltató törli.
Ezen eszközök jelen szabályzattal ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval
szemben munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.
(8) A munkavállaló a munkahelyi céges telefon ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel
kapcsolatban e szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.
13. Tájékoztatás adatfeldolgozókról
1. A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy személyes adatait a munkaviszonyból
eredő adó-, járulék- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése érdekében
adatfeldolgozó számára átadja.
Ezen adatfeldolgozást végző könyvelő iroda megnevezése és címe:
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviselő:
Telefonszám:
Honlap:

Intellaccount KGT
2851. Környe, Alkotmány u. 6-10
11-09-002810
11185125-2-11
Labossa Lajos ügyvezető
+36/30-994-2348
http://www.intellaccount.hu/

Az Adatfeldolgozó rendelkezik saját adatkezelési és adatvédelmi szabályzattal, melyet az
alábbi linken lehet elérni:
http://intellaccount.hu/intellaccount01011142_adatkezeles.html
Ezen megbízott adatfeldolgozó személye a munkaviszony fennállása alatt változhat.
2. A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy személyes adatait a munkaviszonyból
eredő munkavédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében adatfeldolgozó számára átadja.
Ezen adatfeldolgozást végző szervezet megnevezése és címe:
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviselő:
Telefonszám:
E-mail cím:
Honlap:

Phoenix Global KFT
2800 tatabánya, Búzavirág u. 8.
11-09-011146
13587413-2-11
Tóth Károly ügyvezető
34/314-459
info@phoenix-global.hu
www.phoenix-global.hu
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Az Adatfeldolgozó rendelkezik saját adatkezelési és adatvédelmi szabályzattal, melyet az
alábbi linken lehet elérni:
https://www.phoenix-global.hu/adatvedelmi_es_adatkezelesi_szabalyzat.pdf
Ezen megbízott adatfeldolgozó személye a munkaviszony fennállása alatt változhat.
3. A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy személyes adatait a munkaviszonyból
eredő üzemorvosi kötelezettségek teljesítése érdekében – a törvényben meghatározottak
szerint – adatfeldolgozó címzettnek átadja.
Ezen adatfeldolgozást végző üzemorvos megnevezése és címe:
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviselő:
Telefonszám:

Plavecz - Med Bt.
2800 Tatabánya, Gárdonyi Géza út 32.
11-06-002923
23644890-1-11.
Dr. Plavecz János
+36/34-302-442

Ezen megbízott adatfeldolgozó személye a munkaviszony fennállása alatt változhat.
14. Tájékoztatás
alkalmazásáról

a

munkavállaló

ellenőrzésére

szolgáló

technikai

eszközök

A munkavállaló tájékoztatja a munkavállalót, hogy a munkaviszonnyal összefüggő
magatartásának ellenőrzésére az alábbi technikai eszközöket alkalmazza:
Személyi ellenőrzés
A munkáltató jogosult a munkahelyre belépő vagy onnan kilépő munkavállalót csomag
bemutatására a tervezett intézkedése okának és céljának közlése mellett felhívni, ha
a) megalapozottan feltehető, hogy az érintett bűncselekményből vagy szabálysértésből
származó olyan dolgot tart magánál, amelynek őrzése a vagyonőrnek szerződésből fakadó
kötelezettsége;
b) e dolgot a felszólítás ellenére sem adja át; és
c) az intézkedés a jogsértő cselekmény megelőzése, megszakítása érdekében szükséges.
E célból motozás alkalmazható. A motozást csak a megmotozottal azonos nemű végezheti, és
a motozásnál csak ilyen személy lehet jelen. E rendelkezés nem vonatkozik a motozásnál
közreműködő orvosra.
Az alkoholos állapot ellenőrzése
A szeszes ital fogyasztásának tilalmára vonatkozó munkavédelmi szabályok megtartásának
ellenőrzése végett a munkáltató alkoholvizsgálat elvégzésére kötelezheti a munkavállalót. A
munkavállaló együttműködési kötelezettsége folytán köteles magát az ellenőrzésnek
alávetni.
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Az alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszközzel, készülékkel rendszeres,
alkalmankénti próbaszerű, illetve rendkívüli ellenőrzéseket kell tartani, és azokat az előírtak
szerint dokumentálni kell.
Az alkoholos állapot ellenőrzését csak a kijelölt személy végezheti el. Jogfelhatalmazás
alapján az ellenőrzésre, a rendőrség és az illetékes foglalkozás-egészségügyi orvos is
jogosult.
Az ellenőrzést - bizonyítási okokból - két tanú jelenlétében kell elvégezni. Tanúként szükség esetén - idegen személy is bevonható.
Jogfelhatalmazás alapján az ellenőrzésre, a rendőrség és az illetékes foglalkozásegészségügyi orvos is jogosult.
A munkáltató jogosult az alkoholos állapot ellenőrzését lefolytatni a munkahelyen, időtől és
személytől függetlenül. A munkavállaló akkor is köteles az alkoholvizsgálatnak magát
alávetni, ha a munkaideje egyébként már letelt, de még a munkahelyen tartózkodik.
A munkáltató által szervezett névnapokon és egyéb ünnepi rendezvényeken történő
alkoholfogyasztás miatt - ha ez a munkáltató tudomásával történik - felelősségre vonás nem
alkalmazható.
Ha a vizsgálat a munkavállaló ittasságát minden kétséget kizáróan bizonyítja a
munkavállalót el kell távolítani a munkáltató tevékenységi területén kívüli területre. Ha a
munkavállaló viselkedésével azt az alapos gyanút kelti, hogy koncentrálóképességét,
reakcióképességét befolyásoló gyógyszer vagy kábító, bódító hatású szer hatása alatt áll, a
munkahely szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi orvosi rendelőbe, vagy ügyeletet ellátó
egészségügyi intézménybe kell vizsgálatra küldeni, szükség esetén kísérni.
Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a munkavégzés korlátozó egyéb okok (szellemi vagy
fizikai fáradtság, betegség utáni kimerültség) gyanúja a munkavállalónál fennáll. A
munkaterületről történő eltávolításról ez esetben is gondoskodni kell.
Az alkoholfogyasztás tiltása egyébként nemcsak a munkaidő alatti italozás tilalmára
vonatkozik, hanem azt is jelenti, hogy a munkavállalónak alkoholos befolyástól mentes
állapotban kell megjelennie munkahelyén. Így tehát az előző napi alkoholfogyasztásból
adódé posztalkoholos állapot a legsúlyosabb fegyelmi büntetést is megalapozhatja.
Ha a munkavállaló az ilyen vizsgálat elvégzését vagy az abban való közreműködést alapos
indok nélkül megtagadja, ezáltal a munkaviszonyával kapcsolatos kötelezettségét vétkesen
megszegi. Ez esetben a munkavállalóval szemben rendkívüli felmondás is alkalmazható. A
vizsgálatban való közreműködést megtagadó munkavállaló eltiltható a munkavégzéstől, és
emiatt jogszerű munkabérének megvonása is az eltiltás időtartamára.
Abban az esetben, ha a munkavállaló a vizsgálat eredményét kifogásolja vagy alkoholos
állapotát nem ismeri el, a munkáltató a vita eldöntése érdekében az arra illetékes orvostól
véralkohol-vizsgálatot kérhet (16/1986.(XII. 17.) EüM. rendelet), a bizonyítás ugyanis a
munkáltatót terheli.

15. Tájékoztatás a munkaidőn kívüli magatartás korlátozásáról
Az Mt. 8.§ (2) bekezdése szerint „a munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan
magatartást, amely - különösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató
szervezetében elfoglalt helye alapján - közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó
hírnevének, jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére. A
munkavállaló magatartása a 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint korlátozható. A
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korlátozásról a munkavállalót írásban előzetesen tájékoztatni kell.” Ez alapján a munkáltató
azt az elvárást fogalmazza meg a munkavállaló munkaidőn kívűli magatartásával, véleménynyilvánításával összefüggésben, hogy csak olyan magatartást nem tanúsíthat, és olyan
véleményt nem nyilváníthat, amely közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltató helytelen
megítélésére, jogos gazdasági érdekének, illetve a munkaviszony céljának veszélyeztetésére.

IV. FEJEZET
SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
16. SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
16.1. KFT IT szolgáltatója
A KFT honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT
szolgáltatásokat (tárhely-szolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló
szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett
művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.
Cégnév:
Székhely:
Adószám:
Képviselő:
E-mail cím:
Honlap:

Pozsgai Műhely KFT
2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 318
13637738-2-11
Pozsgay Gyula
gyula.pozsgay@gmail.com
https://www.pozsgay.hu/

16.2. KFT könyvviteli szolgáltatója
A KFT bér és munkaügyi feladatokkal az alábbi céget, mit adatkezelőt bízta meg:
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviselő:
Telefonszám:
Honlap:

Intellaccount KGT
2851. Környe, Alkotmány u. 6-10
11-09-002810
11185125-2-11
Labossa Lajos ügyvezető
+36/30-994-2348
http://www.intellaccount.hu/

Az Adatfeldolgozó rendelkezik saját adatkezelési és adatvédelmi szabályzattal, melyet az
alábbi linken lehet elérni:
http://intellaccount.hu/intellaccount01011142_adatkezeles.html

16.3. KFT IT szakembere
A KFT informatikai eszközei és szoftverei felett maga rendelkezik, ezeket informatikus
kezeli, aki munkavégzése közben (mentés, szoftverfrissítés, stb.) során személyes adatokhoz
férhet:
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Név:
Székhely:
Telefonszám:
E-mail cím:

Somogyi Roland
2800 Tatabánya, Ady E. u. 46
+36/30-994-2348
roland@somogyiroland.hu

17. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók, terméseztes személy képviselőinek
elérhetőségi adatai
(1) A KFT szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése,
szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött
természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét,
adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi
igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlapcímét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát). Ezen adatkezelés
jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az
érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, mely a jelentkezési lap és a
hozzájáruláshoz adott nyilatkozat kitöltésével valósul meg.
(3) Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.
(4) A személyes adatok címzettjei:
- a KFT szerződések kezelésével és ügyintézéssel megbízott munkavállalói
- a KFT adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátásával
megbízott könyvelőiroda munkavállalói és adatfeldolgozói

18. Honlappal kapcsolatos adatkezelések, cookiek-k
18.1. KFT honlapján használt kapcsolati felületek (azonnali üzenetküldés)
A KFT a kapcsolattartáshoz alapvető személyes adatokat kér el itt: név, telefonszám, e-mail
cím. Ezeket elektronikus formában tárolja mind rendszeren belül, mind azon kívül. Ezen
adatok kezelésére ugyanazon alapelveket tartja be, mint egyéb személyes adatok kezelése
kapcsán.

18.2. KFT honlapján használt igényfelmérő űrlap
A KFT a megrendelés kapcsán alapvető személyes adatokat kér el itt: név, telefonszám, email cím. Ezeket elektronikus formában tárolja mind rendszeren belül, mind azon kívül. Ezen
adatok kezelésére ugyanazon alapelveket tartja be, mint egyéb személyes adatok kezelése
kapcsán.

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, email címe, online azonosítója.
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(2) A személyes adatok kezelésének célja: a KFT szerződés előkészítése, teljesítése, üzleti
kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a KFT ügyfélszolgálattal
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett
képviselői minőségének fennállásáig.
18.3 KFT honlapján használt sütik (cookie-k)
A KFT honlapja kizárólag olyan sütiket használ, melyek a böngésző bezárásával véget értő
programfolyamatok, személyes adatokat nem tárolnak. Használatukhoz hozzájárulást nem
kell kérni.
V. FEJEZET
JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
19. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
(1) A KFT jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli
kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele
üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt
adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján
különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet
megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a
szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési
bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány
száma, adóazonosító jel.
(2) A személyes adatok kezelésének célja: számlázás, egyenlegközlő, felszólító küldés.
(3) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését
követő 8 év.
(4) A személyes adatok címzettjei:
- a KFT szerződések kezelésével és ügyintézéssel megbízott munkavállalói
- a KFT adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátásával
megbízott könyvelőiroda munkavállalói és adatfeldolgozói.
20. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából
A KFT jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása
megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a tényleges
tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
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megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott adatait
ellenőrizheti:
a) természetes személy családi és utónevét,
b) születési családi és utónevét,
c) állampolgárságát,
d) születési helyét, idejét,
e) anyja születési nevét,
f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa számát, a
bemutatott okiratok másolatát. (7.§).
A személyes adatok címzettjei: a KFT ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó
közalkalmazottai, a KFT vezetője.
A személyes adatok tárolásának időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az
ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év. (Pmt. 56.§(2))

VI. FEJEZET
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az adatkezelés közepes kockázatú, biztonságát a következő informatikai biztonsági
megoldások szolgálják: A KFT informatikai rendszere és hálózata saját informatikai
rendszerben, jelszóvédetten kezelik hazai számítógépeken. Egyaránt védett a számítógéppel
támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a
számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások
ellen.
A KFT és az adatfeldolgozók az Ön adatait csak abban az esetben és csak addig kezeli, ha és
amíg a fent megjelölt adatkezelési célok valamelyike fennáll.
A KFT és az adatfeldolgozók kiemelt érdeke, hogy Önről pontos, mindig aktuális adatokat
kezeljen, ezért kérjük, hogy adatai megváltozásáról, illetve, ha az adatait pontatlanul,
helytelenül kezeljük, a KFT-t írásban haladéktalanul értesítse:
E-mail cím:
zambofolia@gmail.com
Személyes adatok:
- kizárólag célhoz kötötten kerülnek felhasználásra
- engedély nélkül harmadik félnek nem kerülnek átadásra
- marketing célokra nem kerülne kelhasználásra.

VII. FEJEZET
RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon
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A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a
személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a
következő információk mindegyikét:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) alapuló
adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi
határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49.
cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és
alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló
módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
2.
Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok
megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést
biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől 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) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses 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 elmaradása;
f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye,
ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és
arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
3. Ha az adatkezelő 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 (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról.
4. Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az
információkkal.
(Rendelet 13. cikk)
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B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől
szerezték meg
1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett
rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) az érintett személyes adatok kategóriái;
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli címzett vagy
valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a
Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a
47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás
esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának
megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkozás.
2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett rendelkezésére
bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges
következő kiegészítő információkat:
a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való
joga;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás
bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető
forrásokból származnak-e; és
g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye,
ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és
arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
3. Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok
megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az
érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első
alkalommal való közlésekor.
4. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet
erről az eltérő célról és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról.
5. Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a) az érintett már rendelkezik az információkkal;
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b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1)
bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés
esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés
céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az
információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak
és jogos érdekeinek védelme érdekében;
c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedésekről rendelkezik; vagy
d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási
kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is,
bizalmasnak kell maradnia.
(Rendelet 14. cikk)
Az érintett hozzáférési joga
1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést
kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye,
ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és
arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra
vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
3. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
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elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A
másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
(Rendelet 15. cikk)
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje 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) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és
nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2)
bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
2.
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont
értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy
az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
3. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének
megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban
említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az
adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
(Rendelet 17. cikk)
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Az adatkezelés korlátozásához való jog
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
a) 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;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint 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.
2. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján 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.
3. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az
adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
(Rendelet 18. cikk)
Az adathordozhatósághoz való jog
1. 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, ha:
a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja
szerinti szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
2. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult
arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők
közötti közvetlen továbbítását.
3. E jog jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó
abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés
közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
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végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő
a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő 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.
2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik.
3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
4. Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel
során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást
egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan
és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon
alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
6. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
tudományos és történelmi 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 okból végzett feladat
végrehajtása érdekében van szükség.
(Rendelet 21. cikk)
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
2. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
3. A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő
intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme
érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi
beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
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4. A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk
(1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a)
vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek
védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.
(Rendelet 22. cikk)
Korlátozások
1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a
12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései
tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás
tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak
védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban:
a) nemzetbiztonság;
b) honvédelem;
c) közbiztonság;
d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása,
illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel
szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését;
e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen
az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a
monetáris, a költségvetési és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális
biztonságot;
f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása,
felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok
ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység;
i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
j) polgári jogi követelések érvényesítése.
2. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket
tartalmaznak legalább:
a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
b) a személyes adatok kategóriáira,
c) a bevezetett korlátozások hatályára,
d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó
garanciákra,
e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására,
f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az
adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait,
g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha
ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.
(Rendelet 23. cikk)
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Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
2. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően
ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk
(3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.
3. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő
feltételek bármelyike teljesül:
a) 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;
b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett
magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) 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.
4. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban
említett feltételek valamelyikének teljesülését.
(Rendelet 34. cikk)
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 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 e
rendeletet.
2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet
a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a
Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
(Rendelet 77. cikk)
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
1. 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.
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2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk
alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül
nem tájékoztatja az érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről.
3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti
tagállam bírósága előtt kell megindítani.
4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést
hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
(Rendelet 78. cikk)
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti 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.
2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen
eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is,
kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi
jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
(Rendelet 79. cikk)
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VIII. FEJEZET
AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,
AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI
1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására
irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a
határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
5. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló
tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) 5.000 Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt
terheli.
6. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes
személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez
szükséges információk nyújtását kérheti.
Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen
módon kezeljük, valamint másolatot kérhet az a munkáltató által tárolt adatokról. E kéréseit –
adatonként az első alkalommal – ingyenesen teljesítjük.
Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak az Ön által
kapcsolattartási adatként megadott e-mailcímről vagy telefonszámról érkező megkeresések
alapján vagy előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani.
Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a következő elérhetőségek valamelyikén jelezze
felénk:
Telefonszám:

30/568-0287

E-mail cím:

zambofolia@gmail.com

Ugyanezeken az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos
panaszokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat is.
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Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési
jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a
- Tatabányai Törvényszékhez (székhely: 2800 Tatabánya, Komáromi út 4.) vagy
- az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22c., www.naih.hu) fordulhat.
Alkalmazott jogszabályok

21.

Tájékoztatjuk, hogy cégünk a személyes adatokat – többek között – az alábbi jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően kezeli:










Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; továbbiakban: GDPR);
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (továbbiakban: Infotv.)
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
egyes korlátairól (Grt.)
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól (Szvt.)
stb.

IX. FEJEZET
A KFT ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGE
Más adatkezelő által irányított adatfeldolgozó tevékenységet a KFT jelenleg nem végez

X. FEJEZET
ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
Az adatvédelmi incidens fogalma szorosan kapcsolódik a személyes adatok integritásának és
bizalmas jellegének elvéhez (5. cikk (1) f) pont): "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."
Az adatvédelmi incidens lényegében a személyes adatok integritásának és bizalmas
jellegének a sérülését jelenti.
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A GDPR-ban szereplő definíció szerint adatvédelmi incidensnek minősül "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."
A fenti tág definíció alapján tehát nagyon sokféle adatvédelmi incidens előfordulhat, ide
tartozhat például egy személyes adatokat is tartalmazó laptop elvesztése, egy informatikai
rendszer megtámadása, de akár egy rossz helyre küldött levél vagy email is e körbe tartozik.
A GDPR Preambuluma (85. pont) rögzíti, hogy "az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő
idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes
személyeknek, többek között

a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását,

a hátrányos megkülönböztetést,

a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést,

a pénzügyi veszteséget,

az álnevesítés engedély nélküli feloldását,

a jó hírnév sérelmét,

a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének
sérülését, illetve

a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt."

Az adatvédelmi incidensek jellemzően az alábbi három fő kategóriába sorolhatók:
- "bizalmassági incidens": személyes adatok jogellenes vagy véletlen közlése vagy az azokhoz
való jogosulatlan hozzáférés (például, ha egy hacker védett tartalmat és jelszavakat szerez
meg egy website-ról);
- "integritási incidens": személyes adatok jogellenes vagy véletlen megváltoztatása (például
az adatbázis olyan módon történő feltörése, hogy a hacker személyes adatokat töröl belőle);
- "elérhetőségi incidens": személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, a
személyes adatokhoz való hozzáférés véletlen vagy jogellenes elvesztése (például egy
laptopot ellopnak és nincs back-up az adatokról).
Amennyiben egy munkavállaló véletlenül töröl egy fájlt a munkáltató rendszeréből, majd a
törlést követően azonnal vagy rövid időn belül visszaállítják a fájlt, akkor ez csupán
biztonsági incidensnek minősül, nem adatvédelmi incidensnek.
Amennyiben biztonsági incidens történik, az adatkezelőnek először tisztáznia kell, hogy a
biztonsági incidens érint-e személyes adatokat, azaz el kell döntenie, hogy az incidens
adatvédelmi incidensnek minősül-e. Az adatkezelőnek azért kell így eljárnia, mert a GDPR
33-34. cikkeiben szereplő adminisztratív kötelezettségek adatvédelmi incidenshez
kapcsolódnak és nem biztonsági incidenshez. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az
adatkezelőknek és az adatfeldolgozóknak ne lennének kötelezettségei a GDPR alapján a
biztonsági incidensekkel kapcsolatban. Az adatkezelők és az adatfeldolgozók kötelesek
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtani a kockázat mértékének
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megfelelő szintű adatbiztonság garantálása érdekében. A WP29 megfogalmazásában
"bármely adatbiztonsági szabályzat kulcsfontosságú eleme az, hogy lehetőség szerint előzzék
meg az incidenst és, amennyiben az mégis bekövetkezik, akkor kellő időben intézkedjenek
azzal kapcsolatban."
Az adatvédelmi incidensek tehát súlyos következményekkel járhatnak az érintettekre nézve,
így ha megelőzni nem sikerül ezeket, fontos, hogy nagyon rövid határidőn belül intézkedések
történjenek az incidensek következményeinek az elhárítása érdekében.
Az adatkezelőnek több feladat is van adatvédelmi incidens előfordulása esetén:
az
adatvédelmi
incidenst
indokolatlan
késedelem
nélkül,
és
ha
lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően be kell jelenteni az illetékes
felügyeleti hatóságnál;

ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről;

az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.


Ha az adatkezelő az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, akkor a bejelentés mellőzhető. (Pl. Az adatkezelő által rossz
címre küldött levél, úgy érkezik vissza, hogy nem kerül felbontásra, azaz a személyes
adatokhoz nem fért hozzá illetéktelen személy.)
Az érintettet nem kell az adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha
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. Pl.
sajtóközlemény kiadása)


Az illetékes hatóság egyébként utasíthatja az adatkezelőt, hogy tájékoztassa az érintettet az
adatvédelmi incidensről (58. cikk (2) e) pont).
Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően
indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.
A bejelentésben legalább:
a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az
érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok
kategóriáit és hozzávetőleges számát;
b) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
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c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy
tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan
késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.
A KFT, mint adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi
incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E
nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk
követelményeinek való megfelelést.
Az érintettet az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. Az
tájékoztatásnak tartalmaznia kell annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens,
valamint az érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését
célzó javaslatokat. Az érintettek tájékoztatásáról az észszerűség keretei között a lehető
leghamarabb gondoskodni kell, szorosan együttműködve a felügyeleti hatósággal, és betartva
az általa vagy más érintett hatóságok például bűnüldöző hatóságok által adott útmutatást.
Például az érintettek sürgős tájékoztatása a kár közvetlen veszélyének mérsékléséhez
szükséges, azonban annak megelőzése több időt igényelhet, hogy a folyamatos vagy azonos
jellegű adatvédelmi incidens esetében megfelelő intézkedéseket kell végrehajtani.
Késedelem nélkül meg kell bizonyosodni arról, hogy az összes megfelelő technológiai
védelmi és szervezési intézkedés végrehajtásra került-e, egyrészt az adatvédelmi incidens
haladéktalan megállapítása, másrészt a felügyeleti hatóságnak történő bejelentés és az érintett
sürgős értesítése érdekében. Azt, hogy az értesítésre indokolatlan késedelem nélkül került-e
sor, különösen az adatvédelmi incidens jellegére és súlyosságára, valamint annak az érintettre
gyakorolt következményeire, illetve hátrányos hatásaira figyelemmel kell megállapítani. A
felügyeleti hatóságnak történt bejelentést az e rendeletben meghatározott feladataival és
hatásköreivel összhangban történő beavatkozását eredményezheti.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a GDPR 33. cikk (3) bekezdésének b),
c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.
Az érintettet nem kell 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;
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-

az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1)
bekezdésben említett 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.

A bejelentő védelme
Amennyiben a bejelentő nevének elhallgatását kéri, úgy az eljárás folyamatában biztosítani
kell adatainak a zárt kezelését, amelyet csak irányítási jogköre alapján az Ügyvezető ismerhet
meg.
A bejelentést tevő személlyel szemben nem alkalmazható semmiféle hátrányos elbánás,
jelentéséért – kivéve a szándékosan valótlan tartalommal megtett jelentést – felelősségre nem
vonható.
A bejelentőt – amennyiben bejelentése alapján az ügy feltárásra került – a szervezeti egység
vezetője javaslatára a munkáltatói jogkör gyakorlója erkölcsi elismerésben (munkáltatói
dicséret) részesítheti.
Külső ellenőrzési szerv által észlelt szabálytalanság
(1) A felügyeleti hatóság által végzett ellenőrzés szabálytalanságra vonatkozó megállapításait
az általa készített dokumentáció tartalmazza.
Külső személy által észlelt adatvédelmet sértő esemény
Amennyiben külső személy jelzi az adatvédelmet sértő eseményt, az érintett szervezeti egység
vezetőjének a bejelentést érdemben kell megvizsgálnia és jegyzőkönyvet felvennie a
bejelentés beérkezését követő 3 munkanapon belül.
Az adatvédelmet sértő esemény megszüntetésére tett intézkedések
A szabálytalanság megszüntetése esetén követendő eljárás
A munkatárs által önellenőrzéssel észlelt, illetőleg a belső kontrollrendszer keretében az
előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés során kiszűrt, a hatáskörrel rendelkező szervezeti
egység vezetője által elrendelt javítással, helyesbítéssel megszüntethető hiba korrigálása nem
igényel szabálytalansági eljárást.
A szabálytalanság megszüntetésére a hatáskörrel rendelkező vezetőnek kell intézkednie.
Nem kell új szabálytalansági eljárást lefolytatni ugyanolyan típusú szabálytalanság
észlelésekor, ha már megkezdődött, de még nem zárult le az esettel megegyező, folyamatban
lévő eljárás.
verzió: 2.0, hatályos: 2021.02.18-tól

37. oldal
_________________________________________________________________________________

A szabálytalanság kivizsgálásában nem vehet részt, aki elfogult, akitől az ügy tárgyilagos
megítélése nem várható el.
Az adatvédelmet sértő esemény megszüntetése
Vezetői intézkedést igénylő adatvédelmet sértő esemény
A adatvédelmet sértő eseménnyel érintett szervezeti egység vezetője – amennyiben az
lehetséges – saját hatáskörben, az adatvédelmet sértő esemény észlelésétől számított
legfeljebb 3 munkanapon belül köteles a megszüntetetés érdekében a szükséges intézkedést
megtenni, majd az ügy tanulságairól tájékoztatást nyújt a hasonló tevékenységben érintett
munkatársak részére, felhívja a figyelmüket a adatvédelmet sértő esemény elkerülésére.
Amennyiben az adatvédelmet sértő esemény több szervezeti egység közreműködésével
szüntethető csak meg, az adatvédelmet sértő eseménnyel érintett szervezeti egység vezetője
javaslatot tesz a hierarchiában felette álló vezetőnek a adatvédelmet sértő esemény eseti
munkacsoport útján történő rendezésére.
Kiemelt jelentőségű adatvédelmet sértő esemény feltételezése esetén a szabálytalansággal
érintett szervezeti egység vezetője haladéktalanul értesíti az irányítási jogköre alapján
intézkedésre jogosult Ügyvezetőt, a vonatkozó információk megküldésével.
Az vezetői intézkedést igénylő kiemelt jelentőségű adatvédelmet sértő esemény
Kiemelt jelentőségű adatvédelmet sértő esemény feltételezése esetén
kezdeményezése irányítási jogköre alapján az ügyvezető hatáskörébe tartozik.

az

eljárás

(7) A KFT minden munkatársa köteles az együttműködésre, nyilatkozattételre, az eljárás
szempontjából lényeges információk, dokumentumok átadására.
Az adatvédelmet sértő eseményt vizsgáló eljárás eredménye, intézkedési javaslat
(1) Az eljárás eredménye lehet:
a) annak megállapítása, hogy nem történt adatvédelmet sértő esemény és az eljárás intézkedés
nélküli megszüntetése (pl. hibás észlelés);
b) adatvédelmet sértő esemény megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelő döntés;
c) további eljárás elrendelése, amely a felelősség megállapítása vagy a hasonló esetek
megelőzése érdekében szükséges.
Belső vagy külső ellenőrzés eredménye alapján szükséges intézkedés
A belső szakmai ellenőrzés, a vezető által megállapított szabálytalanság, valamint IT incidens
esetén a szabálytalansággal nem megfelelőséggel, incidenssel érintett szervezeti egység
vezetőjének a vonatkozó belső szabályzat előírása alapján intézkednie kell a megállapítások
hatásos kezelésére.
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A külső ellenőrzési szerv által megállapított szabálytalanság esetén az eljárási jelentésben
foglalt szabálytalanságokra vonatkozó, az ellenőrzéssel érintett szakterület által kidolgozott
intézkedési tervet végre kell hajtani.
Jogkövetkezmények alkalmazása:
A jogkövetkezményekről való döntés kezdeményezése az adatvédelmet sértő esemény
megszüntetésére hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezető, kiemelt jelentőségű esetben
az irányítási jogkörrel rendelkező az elnök/elnökség feladata.
A jogkövetkezmény jellege szerint lehet:
a) jogi jellegű (kártérítési eljárás megindítása, szabálysértési vagy büntetőeljárás
kezdeményezése az arra feljogosított hatóságnál),
b) munkajogi (figyelmeztetés, felmondással, azonnali hatállyal történő megszüntetése),
c) pénzügyi jellegű (pénzbeli juttatás, kifizetés részben vagy egészben történő felfüggesztése,
visszakövetelése, behajtása),
d) szakmai jellegű (belső szabályozás módosítása, szigorításának kezdeményezése,
betartásának fokozott ellenőrzése stb.).
Amennyiben büntető- vagy szabálysértési eljárás kezdeményezésének szükségessége merül
fel, a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak
érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat
megindítsa. Az eljárások megindításának kezdeményezésére – az Ügyvezető jogosult.
Ha nyilvánvalóvá vált, hogy az adatvédelmet sértő eseményt bejelentő rosszhiszeműen járt el
és alaposan feltehető, hogy ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, másnak kárt
vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, valamint lefolytatására
jogosult részére átadhatók.
Az adatvédelmet sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések, eljárások nyomon
követése
Az ügyvezető feladata a adatvédelmet sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések, eljárások
nyomon követése során:
a) az elrendelt eljárások, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások figyelemmel
kísérése,
b) a eljárások során készített javaslatok, intézkedési tervek megvalósítása és a végrehajtás
ellenőrzése,
c) a feltárt adatvédelmet sértő esemény alapján a további bekövetkezési lehetőségek
beazonosítása, szükség esetén a belső szabályzatok, illetve jogszabályok módosításának
kezdeményezése,
d) annak vizsgálata, hogy az ellenőrzési nyomvonalban rögzített eljárás az adott adatvédelmet
sértő eseményt miért nem szűrte ki, indokolt esetben gondoskodni kell az ellenőrzési
nyomvonal felülvizsgálatáról, helyesbítéséről.
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Amennyiben az intézkedések végrehajtása során megállapítást nyer, hogy az alkalmazott
intézkedések nem elég hatásosak, a adatvédelmet sértő esemény megszüntetéséért felelős
ügyvezető további intézkedést rendel el.
(Rendelet 79. cikk)

XI. FEJEZET
AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,
AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI
22. Intézkedések az érintett kérelme alapján
1. A KFT, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására
irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a
határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
5. A KFT, mint Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett
jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja.
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt
– túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a
kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) 5.000 -Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt
terheli.
6. Ha a KFTnak, mint Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó
természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

XII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
23. A Szabályzat megállapítása és módosítása
A Szabályzat megállapítására és módosítására a KFT ügyvezetője jogosult.
verzió: 2.0, hatályos: 2021.02.18-tól

40. oldal
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24. Intézkedések a szabályzat megismertetése
E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a KFT valamennyi közalkalmazottjával
(foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy
betartása és érvényesítése minden foglalkoztatott lényeges munkaköri kötelezettsége.

verzió: 2.0, hatályos: 2021.02.18-tól

