
ADATKEZEúslrÁlÉxozrnró zorg. NIAJus zs-ről xrzoőoőrru vÉczrrr szevÉlyes ADAToK
rezrlÉsÉnől

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az i|yen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95l46lEK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 20161679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet
(alábbiakban: GDPR) 13, és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a
személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

A GDPR értelmében ,,személyes adat":
azonosított va9y azonosítható természetes személyre (,,érintett") vonatkozó bármeIy
információ; azonosíthatő 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,

A,,címzett" fogalma,.
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel vaqv amellvel a személves adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállamijoggal
összhangban férhetnekhozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak
megfelelően az al kal m azandó adatvédelm i szabályoknak.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméról és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a95l46lEK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR, az alábbi linken keresztül
elérhető a jogszabály hatályos szövege:
http://eur-lex. eu ropa. e u/leq a l-

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXll.
törvény (a továbbiakban: lnfotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos
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Adatkezelési íáj ékoztató személyes adatok kezel éséről

A SZEMÉLYES ADATOK

Amennyiben a Függelékben a jogalap megjelölése jogos érdek, a Függelékben található a
jogos érdek bemutatása.

A Függe!ékben foglalt személyes adatok megadása fő szabály szerint az érintett szabad
dontééén múlik. Ámennyiben a Függelékben foglalt személyes adatok megadása
jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének

btót"net"l'", az ériiiett köteles a Függelékben jelölt szeméIyes adatokat megadni, amelynek
elmulasztá sa az alábbi jog következményekkel járhat:

- adatkérés jogi kötelezettség teljesítése céljából: a jo9i kötelezettség teljesítésének
lehetetlenné válása

- adatkérésszerződéskötés
- adatkérés szolgáltatás

megtagadása
- adatkérés biztonsági célból: belépés korlátozása , kizárása

Automaiizált döntéshozatat va gy profi lal kotás

Nem. Nem releváns Nem releváns

HA VAN CÍMZETT

ffiíi*h§El6..6u H§ (özlé§ céljá ]:* ,9] ,,f#

Függelékben Füoqelékben

céljából: szerződéskötés elmaradása
igénybevétele céljából. szolgáltatás nyújtásának
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Adatkezel ési tájékoztató szem élyes adaíok kezeléséről

KlK ISMERHETIK MEG Az oN SZEMELYES ADATAIT?

Az érintett szeméIyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg
feladataik ellátása érdekében. Így például az Adatkezelő iktatással foglalkozó munkatársai az
ügykezelés érdekében vagy a HR munkatárs a munkaszerződés elkészítése érdekében
megismerik az érintett személyes adatait.
Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait más állami szervek
számára. Így például, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között folyamatban levó
jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett
személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a
nyomozáshoz az érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. Emellett
például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatokat,
ha az érintett és az Adatkezeló között jogvitára kerül sor.

ADATBlzToNsÁGl tNTÉZKEDÉsrx

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén illetve
bejegyzett telephelyén tárolja, Az érintett személyes adatai kezeléséhez az Adahkezelő a
Fü g gelékben megjelölt adatfeldolgozó szol gáltatását veszi i génybe,

Az Adatkezeló megfeleló információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az
érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok
jogosulatlan megváltoztatása ellen, Í9y például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való
hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes
adatokhoz férthozzá. Az Adatkezelő megfeleló szervezési intézkedésekke| gondoskodik arról,
hogy a személyes adatok ne válhassanakhozzáférhetővé meghatározatlan számú személy
számára.

HARMAD l K o RszÁG BA VAGY N E!3Jl[9_zl szE RVEZET R ÉszÉ R E TÖ RTÉ N l K
ToVABBlTAs

lriiK:óitg.r}i,i :#lN
:..tÉ;§-a';|#iiil§#P,#ül§

ffiiffinffi
Nem releváns Nem releváns Nem releváns Nem releváns

oldalszám:3/8



Adatkezelési táj é koztató személyes adatok kezeléséről

Az oN JoGAl

A GDPR í5. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arravonatkozóan,
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:

az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, i l letve a nemzetkö zi szerv ezeteket;
adott esetben a személyes adatok táro|ásának tervezett időtartama, vagy ha ez
nem lehetséges, ezen időtartam meg határozásának szem pontj ai ;

az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkoző
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen szemé|yes adatok kezelése ellen;
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden
eIérhető információ;

h) az 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) Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátla, Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű d'ljat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus
formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat
igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A GDPR í6. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adat helyesbítését kérni.

Az éríntett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül
hetyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

A GDPR í7. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adat törését kérni az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkültörölje, ha az alábbi indokok valamelvikefennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmijogosítvány gyakorlása érdekében
vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és
nincs elsőbbséget élvezőjogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik
a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)
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Adatkezel ési tájékoztató személyes adatok kezelésérőI

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adalkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállamijogban

(magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére azinformációs társadalommal összefüggó

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés
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 adatkezelőkeí, hogy
az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az Éríntett törlési jogának kortátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek
fennállása esetén kerü|het sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok
további megőrzése jogszerűnek tekinthető:

a) ha a véIeménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása,
Vagy

b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy
c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
d) ha az adatkezelóre ruházott közhatalmijogosítvány gyakor|ása miatt, vagy
e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
0 ha közérdekű archiválás céljából, vagy
g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez

szükséges,

A GDPR í8. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkeze!őtől a rá vonatkozó személyes
adat keze|ésének korlátozását kérni az a|ábbiak szerlnt:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
az alábbiak valamelyike teljesü|:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
idótartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezeló ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkeze|őnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett i9 ényli azokatjog i igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmijogosítvány gyakorlása érdekében
vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében töÉénő adatkezelés ellen; ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem
kerül, hogy az Adatkezeló jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a
tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények elóterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy véde|méhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében, vagy azUniő, illetve valamely tagállam fonto§ közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az Adatkez elő azérintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az
adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja,
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A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes

adat kezelése ellen tittakozni az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a sa!á! helyze,té,vel kapcsolatos okokból bármikor

iitíakozzon személyeé adatainak közérdekbőÍ, közhatatmijogosítvány 9lakorl.asa érdekében

iugy u, adatkezeíő ffiarmadik fél) jogos érdekében történő kezelése e//en, ideértve az ezen

aúíulo profilalkotást is, Ebben az-esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti

tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kénYszerítő erejű

|ogos okok indokoliák; ametyek elsőbb'séget élv-eznek .az érintett érdekeivel, jogaiVal és

.ráo"o.agaival szemben, vagy amelyek jógi igények előterjesztéséhez, érvénYesítéséhez

vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében tÖrténik, az érintett

joóosutt arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból tÖrténó
'ke-zelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a kÖzvetlen Üzletszerzéshez

kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozit< a személyes adat_ok közvetlen Üzletszerzés érdekében

történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők,

(3) A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során

t<iíejezetten fel kell hívni annákiigyetmet, és azerre vonatkozÓ tÍlékoztatást egYértelműen és

minben más inform ációtól elkülönítve kell megjeleníteni,

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások i9énYbevételéhe_z

kápcsolódóan és a2oo2l58lEK irányelvtől eltérve az éiintett a tiltakozáshoz vaIÓ jogot műszaki

elóírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja,

(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagY

statisztikai célból keiül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját_ helyzetével kapcsolatos

okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó Jzemélyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az

adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében Van szÜkség,

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok

hordozhatósáoára az alábbiak szerint:

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkoző, általa egy adatkeze.lő rendelkezésére

üócsátott szemétyáúdatokat tagoli,-széles körben használt, géppel olvasható formátumban

megkapja, továbú iogosult ,ir^, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek

továbbítsa anélkül, hóg! ezt a*aaailyozíá az az adatkezelŐ, amelynek a személyes adatokat

a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) ha azadatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Erintettel kÖtÖtt

szerződés teljesítése
b) és az adatkezelés automatizált módon történik,

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy

_ha eztechnikailag megvalósítÉató - kérje aliemélyes adatok adatkezelők kÖzÖtti kÖzvetlen

továbbítását.

(3) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a tÖrléshezvaló jogot.

Az adathordozás joga nem alkálmazandó abban az esetben , ha az adatkezelés kÖzérdekű

vagy az aoatt<ezétő're ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett

feladat végrehajtásához szükséges.

(4) Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és

szabadságait.
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Adatkezelési táiékoztató személyes adatok kezeléséről

A GDpR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak
kezetéséhez adott hozzáiárulást bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a h,ozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni,

mint annak megadását.

Az érintett ioqorvoslatijoga bíróság előtt, felügyeleti hatósághoz címzett E!!i!g

Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az
Adatkezeló ellen. A per eloiútasa a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett

választása szerint - a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek
felsorolását és elérhetóségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:

http.//bi rosaq. h uito rvQ nyszekek
birósagijogorvoslatoksérelmenélkül,mindenérintettjogosult

arra,-hogy paniszt tegyen égy felügyeleti hatóságnál - különösen a szokásos tartózkodási
helyi, a]nunkahelye vágy a tettetete2ett jogsértés helye szerinti tagállamban -, ha az érintett

megitetése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatóság (NAlH)
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22lc
postacím. 1530 Budapest, Pf.: 5
e-mail: uqvfeIszolqalat@naih,hu
telefon: +36 (1) 391-1400
fax.: +36 (1) 391-1410
honlap: www.naih.hu

oldaIszám: 7/8
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