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1. BEVEZETÉS

Az Ökoenergia 2006. Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi
rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos
európai és magyar jogszabályoknak, és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos
adatkezeléshez szükségesek.
Az Adatkezelő adatai:
Az Adatkezelő megnevezése:
Az Adatkezelő levelezési címe:
Az adatkezelő cégjegyzékszáma:
Az Adatkezelő adószáma:
Az Adatkezelő e-mail címe:
Az Adatkezelő telefonszáma:
Az Adatkezelő honlapja:

Ökoenergia 2006. Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
9012 Győr, Világosvár u. 22.
08-09-013864
13691578-2-08
okoenergia2006@index.hu
+36304795577
www.okoenergia2006.hu

A szabályzat célja
Jelen adatvédelmi - adatkezelési szabályzat (továbbiakban: "Szabályzat") célja, hogy az
Ökoenergia 2006. Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., továbbiakban: "Adatkezelő"-vel
kapcsolatba kerülő természetes személyek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és
rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek
magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak és hatósági
állásfoglalásoknak megfelelően. Tisztességes adatkezelést folytasson a célhoz kötöttség és az
elszámoltathatóság elvének betartásával.
Az adatkezelés jogalapja:
- 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
- 2016/679/EU Rendelet (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

A szabályzat hatálya
A szabályzat kiterjed az Ökoenergia 2006. Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. működése
során kezelt minden személyes adatra.
1. Személyi hatály kiterjed: - az adatkezelőre, valamint
- azon személyekre, akik adatait e szabályzat hatálya alá tartozó
adatkezelések tartalmazzák, továbbá
- azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az
adatkezelés érinti.
2. Tárgyi hatály: Jelen szabályzat hatálya kiterjed az adatkezelő által folytatott
valamennyi személyes adatot tartalmazó adatkezelésére, függetlenül attól, hogy az
elektronikusan vagy papíralapon történik.
A szabályzat vonatkozik az Adatkezelő minden munkatársára.
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Fogalmak:
GDPR rendelet szerint:
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 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;
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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;
13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai
jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy
fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és
amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből
ered;
14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési
jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes
adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását,
ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi
állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott
egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a
természetes személy egészségi állapotáról;
16. „tevékenységi központ”:
a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az
Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének
céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik
tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az
említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi
helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;
b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó
esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az
Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az
Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott
tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak,
amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek
vonatkoznak;
17. „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és
az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt
természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót
képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló
kötelezettségek vonatkozásában;
18. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy,
függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató
személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
19. „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött
vállalkozások;
20. „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó
szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel
rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a
személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági
tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy
adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata
tekintetében követ;
21. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott
független közhatalmi szerv;
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22. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes
adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:
a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának
területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben
érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;
23. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:
a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél
több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó
több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel
összefüggésben kerül sor; vagy
b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott
tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban
jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;
24. „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott,
azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az
adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban
van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az
érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok
Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;
25. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535
európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja
értelmében vett szolgáltatás;
26. „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy
annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti
megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szerinti kiegészítés:
1. Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes
személy;
1a azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
2. személyes adat: GDPR 1. szerint
3. különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat,
azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a
genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus
adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy
szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
3a genetikai adat: GDPR 13. szerint
3b. biometrikus adat: GDPR 14. szerint
3c egészségügyi adat: GDPR 15 .szerint
4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a
bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás
lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a
büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az Érintettel kapcsolatba hozható,
valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
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5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy
kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával
összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon
vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától,
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre,
szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő
értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra,
valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden
olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy
hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
7. hozzájárulás GDPR 11. szerint
8. 9. adatkezelő : GDPR 7. szerint
9a. közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai
Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - az adatkezelés céljait és
eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik
adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az
adatfeldolgozóval;
10. adatkezelés: GDPR szerint
10a. bűnüldözési célú adatkezelés: a jogszabályban meghatározott feladat- és
hatáskörében a közrendet vagy a közbiztonságot fenyegető veszélyek megelőzésére
vagy elhárítására, a bűnmegelőzésre, a bűnfelderítésre, a büntetőeljárás lefolytatására
vagy ezen eljárásban való közreműködésre, a szabálysértések megelőzésére és
felderítésére, valamint a szabálysértési eljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való
közreműködésre, továbbá a büntetőeljárásban vagy szabálysértési eljárásban
megállapított jogkövetkezmények végrehajtására irányuló tevékenységet folytató szerv
vagy személy (a továbbiakban együtt: bűnüldözési adatkezelést folytató szerv) ezen
tevékenység keretei között és céljából - ideértve az ezen tevékenységhez kapcsolódó
személyes adatok levéltári, tudományos, statisztikai vagy történelmi célból történő
kezelését is - (a továbbiakban együtt: bűnüldözési cél) végzett adatkezelése;
10b nemzetbiztonsági célú adatkezelés: a nemzetbiztonsági szolgálatok
jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörében végzett adatkezelése, valamint a
rendőrség terrorizmust elhárító szervének jogszabályban meghatározott feladat- és
hatáskörében végzett, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény hatálya alá
tartozó adatkezelése;
10c. honvédelmi célú adatkezelés: a honvédségi adatkezelésről szóló törvény és a
Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a
Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk
nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelés;
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
11a .közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy
nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó
részére továbbítása útján valamely más harmadik országban vagy nemzetközi
szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére
történő továbbítása;
11b. nemzetközi szervezet: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet és
annak alárendelt szervei, továbbá olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több állam
közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre;
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
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13. adattörlés: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele
14.15. adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének
korlátozása céljából történő megjelölése útján;
16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése
17. adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége
18. adatfeldolgozó: GDPR 8. szerint
19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az
adat keletkezett;
20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi
közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
22. harmadik személy: GDPR 22. szerint
27. profilalkotás: GDPR 4. szerint
28. címzett: GDPR 4. szerint
29. álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely - a személyes
adattól elkülönítve tárolt - további információ felhasználása nélkül
megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely Érintettre vonatkozik,
valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt
azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni

Adatkezelési alapelvek
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben
és ideig.
Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és
megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az
adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.
Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását
vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor
kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az
adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a
személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz
az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség
esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa
közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül –
harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha
ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik
országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes
adatok megfelelő szintű védelme.
Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is
megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek
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tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése
szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását,
az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó
igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett
aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény
kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok
nyilvánosságát is, nem sérthetik.

Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok:
Személyes adat akkor kezelhető, ha:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik
fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
Ezen rendelkezés nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során
végzett adatkezelésre.
A jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelések esetében, amennyiben az adatkezelés
alapjául szolgáló jogszabály nem írja elő az adatkezelés szükségességének időszakos
felülvizsgálatát, úgy az adatkezelő köteles az ilyen vizsgálatot legalább háromévente
elvégezni. A 2018. május 25-ét megelőzően megkezdett adatkezelések esetében a
vizsgálatot 2021. május 25-ig kell elvégezni. A vizsgálat eredményét megfelelően
dokumentálni kell, hiszen az adatkezelőnek 10 évig meg kell őriznie (és kérés esetén be is
kell nyújtani a felügyeleti hatóság részére).

A kezelt adatok
•

Az Adatkezelő az érintettek adatait:
• Jogi kötelezettség teljesítése céljából
• Üzleti célból (pl. számlázás, szerződés teljesítéssel összefüggésben),
• Foglalkoztatási célból (munkaügy) kezeli a nyomtatványokban felsorolt
tartalommal és ideig, a megadott adatkezelő személy által.

•
•

Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel.
Az adatkezelő jelenleg nem kínál kifejezetten 14 éven aluli gyermekek számára szánt
szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt, és nem kezel 14 éven aluli
gyermekekről személyes adatokat.
• Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országba nem továbbít.
• Az Adatkezelő magas kockázattal járó adatkezelést nem végez, tömeges adatot nem
kezel.

• Az Adatkezelő biztosítja a:
- Tájékoztatási jogot
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-

Helyesbítéshez való jogot
Az adatkezelés korlátozásához való jogot
Törléshez való jogot
Tiltakozáshoz való jogot
Adathordozhatósághoz való jogot

• Az adatkezeléssel kapcsolatban a következő elérhetőségen lehet írásban vagy
személyesen érdeklődni az adott jogok gyakorlása tekintetében:
Földváriné Horváth Andrea
9012 Győr, Világosvár u. 22.
okoenergia2006@index.hu
+36 304795577

Jogi kötelezettség teljesítése céljából történő adatkezelés
Környezetvédelmi
szolgáltatás:

hatósági

engedélyeztetésekkel

kapcsolatos

eljárások

lebonyolítása

- az Adatkezelő a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek
nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről – nek megfelelően kezel
személyes adatokat.

Üzleti célból, szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok kezelése
•

Az Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás
igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a szolgáltatása hatékonyságának
növelése célból való adatkezelését, az igénybe vevő megtilthassa.

•

Az Adat tulajdonosa a szolgáltatás igénybe vételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy
az Adatkezelővel együttműködő más Adatkezelők (továbbiakban: harmadik fél)
részére adatait az Adatkezelő átadja mindazon célra, amely célra az adatok kezelésére
maga az Adatkezelő is jogosult. Amennyiben az Adatkezelő adatkezelési joga
valamely cél tekintetében megszűnik, úgy erről a harmadik felet értesíti.

•

Az adatkezelési jog megszűnése esetén az Adatkezelő a szolgáltatást igénybe vevő
adatait törli, amennyiben ez nem lehetséges, anonimizálja. Az Adatkezelő biztosítja,
hogy az igénybe vevő a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során
bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely
adatfajtákat kezel.

ADATFELDOLGOZÓK, CÍMZETTEK
Adatfeldolgozó:
Jelen Szabályzat szempontjából Adatfeldolgozó E&T Consulto Kft, 9024 Győr,
Horváth Árpád utca 5 fsz/2, amely könyvelési, bérszámfejtési szolgáltatást nyújt.
Adatfeldolgozóként kizárólag olyan személy vagy szervezet járhat el, aki vagy amely
megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés jogszerűségének és az Érintettek jogai
védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására.
Ezen garanciákat az adatkezelés megkezdését megelőzően az Adatfeldolgozó igazolja az
Adatkezelő számára. (Infotv. 25/C. §)
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Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó közötti jogviszony részletes tartalmát az Infotv.-ben,
valamint az EU kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között jogszabály vagy az
Adatkezelő és az Adatfeldolgozó között írásban létrehozott szerződés - ideértve az
elektronikus úton létrehozott szerződést is - határozza meg. Az Adatkezelő által az
Adatfeldolgozónak adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. (Infotv. 25/D. §)
A jogszabálynak vagy szerződésnek tartalmaznia kell az adatkezelés tárgyát, időtartamát,
jellegét és célját, az Érintett személyes adatok típusát, az Érintettek körét, valamint az
Adatfeldolgozó és az Adatkezelő jogait és kötelezettségeit.
Az Adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott
keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért,
továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az Adatfeldolgozó tevékenységének ellátása
során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe, amennyiben ez mégis szükséges, az
Adatkezelő hozzájárulását megkéri. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi
döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő
rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá
a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Címzettek:
•
•
•

Bankok
az adatkezelés célja utalás lehetőségének biztosítása
Posta vagy futár szolgálat
a szolgáltatás biztosításával kapcsolatos küldemény
tárhely szolgáltató

A weblap látogatóinak adatai
Az Adatkezelő saját weboldalt üzemeltetett.
•

•
•
•
•

•

•

Az e-mailen (honlapon) való kapcsolat felvételével az igénybe vevő, mint szolgáltatást
megrendelő elismeri, hogy az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatóját megismerte, és
elfogadta, és a hozzájáruló nyilatkozatát megtette, illetve a regisztrációja az
adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.
Érintettek köre: látogató a honlapon, aki Kapcsolat stb. menüpont alkalmazásával
üzenetet, vagy e-mailt küld.
Kezelt adatkör: Név, e-mail cím, továbbá az üzenetben a felhasználó által megadott
egyéb nem kért adatok.
Az adatkezelés célja: A látogató kapcsolat felvételének biztosítása az Adatkezelővel,
információ- kérés szolgáltatással kapcsolatban, panaszkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató
megismerésével, az érintett adatai önkéntes megadásával és adatkezelési nyilatkozata
előtt elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével, és az üzenet elküldésével, e-mail küldés
esetén az e-mail elküldésével ad meg. Az üzenet elküldése előtt az adatkezelési
tájékoztató egy linken elérhető.
Címzettek: akik betekinthetnek ezen adatokba, az IT adatfeldolgozó munkavállalója.
Tájékoztatás adatfeldolgozókról: a Társaság IT szolgáltatója (Adatvédelmi szabályzat
I. rész.)
Adattárolás időtartama: A megadott adatokat a kapcsolatfelvételt követő 30. napon
belül töröljük. Az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
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•

•

Adatfeldolgozó : az Adatkezelő IT szolgáltatója: RW-Média informatika Rendszergazda
az internetes szolgáltatások működtetéséhez tárhely szolgáltatást vesznek igénybe a
SILIHOST kft .-nél
Az adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes
adatok kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen
értesítést küld, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az adatkezelő
érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a
valóságos gyakorlatot tükrözi.

•

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási
mód eltérne a korábban szabályozott elvektől és céloktól, akkor e-mailen keresztül
értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék,
vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik
korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

•

Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat az Adatkezelő nem
egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy
információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok
ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást
követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén tesszük meg.

•

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel
személyes adatok átadását, az adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

•

Amennyiben megrendelőink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre,
minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a
biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az
adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

•

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek
hozzá.

Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelések
Az adatkezelés célja: A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja a munkaviszony
létesítése, fenntartása, illetve megszűnését követő adatkezelés. A munkára való jelentkezés
során személyes adatkezelés kizárólag az érintett személy írásbeli tájékoztatása után, az
ügyvezető kizárólagos feladatköre.
Ezen személyes adatokat a felvételre jelentkező személy alkalmasságának elbírálása céljából
kizárólag az ügyvezető ismerheti meg.
Az Adatkezelő a rendelkezésre álló pozíciók betöltését erkölcsi bizonyítvány bemutatásához
nem köti, és a munkavállaló felvételével kapcsolatos döntés meghozatalát ezen igazolás
megléte nem befolyásolja.
Az Adatkezelő a munkavállalóiról bér- és munkaügyi nyilvántartást vezet, mely a
munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos adatait bérszámfejtésre, társadalombiztosítási és
statisztikai adatszolgáltatásra, valamint az 1995.évi CXVII. törvény a személyi
jövedelemadóról alapján munkáltatói adó megállapítással kapcsolatosan használja fel. Az
Adatkezelő az adatokat átadja az Adatfeldolgozónak.
Az adatkezelés jogalapja:
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Az érintett személy hozzájárulása (az adatkezelési tájékoztató munkavállalók részére
tájékoztató aláírásával), ill. a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény, valamint az
1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról.
Az adatkezelés időtartama: Kizárólag a munkavállaló foglalkoztatásáig, ill. ha az adatkezelést
jogszabály rendeli el, a jogszabályok előírásainak megfelelő időtartamig történik.
Az Adatkezelő a munkaviszony létesítésével kapcsolatosan kezel személyes adatokat a
munkavállalóval kapcsolatosan:
• Munkavállaló neve
• Születési neve
• Születési hely, idő
• Állampolgárság
• Édesanyja neve
• Lakhelye
• Adóazonosító jele
• TAJ száma
• Bankszámla száma
• Magán nyugdíjpénztári tagság
• Nyugdíjas törzsszám
• Folyószámla szám
• Munkaviszony kezdete
• Heti munkaórák száma
• Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
• Munkakör megnevezés
• Gyermekek adatai, száma
• Baleset esetén értesítendő személyek telefonszáma
• Jogosítványok megléte
• Utolsó munkahely
• Megszűnésének oka
• Havi nyugdíj összege
Adatfeldolgozó: E&T Consulto Kft, 9024 Győr, Horváth Árpád utca 5 fsz/2, munkaügyi
nyilvántartás és bérszámfejtés

Egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos adatkezelések
Az Adatkezelő a munkavállaló részletes egészségügyi adatait nem, csak az alkalmasságának
meglétét, vagy a leendő dolgozó alkalmatlanságáról, korlátozásáról szóló döntéssel
kapcsolatos dokumentumot kezeli (33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai,
illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről). Az
egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos szenzitív adatot az Adatkezelő kizárólag a jogi
kötelezettség, mint cél eléréséhez szükséges mértékig kezel.
Az aktuális alkalmassági vizsgálati dokumentumokat az adatkezelő személyes mappákban
zárt szekrényben őrzi. A korábbiakat átadja az Érintettnek.
Amennyiben a munkaviszony a jelentkező személy egészségügyi alkalmatlansága miatt
meghiúsul, vagy a munkaviszony megszűnik az Adatkezelő az érintett egészségügyi
alkalmassággal kapcsolatos adatait késedelem nélkül átadja az Érintettnek, ha ez nem
lehetséges törli, megsemmisíti azokat.

Munkára alkalmas állapot vizsgálata
Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő által kezelt intézmények területén a munkavállaló csak
biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemmel kapcsolatos utasítások
és előírások betartásával tartózkodhat és végezhet munkát. A munkavállaló köteles a
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munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy az mások, vagy saját testi
épségét ne veszélyeztesse.

Egyéb adatkezelések
•

•

•

•

•

•

Az adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes
adatok kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen
értesítést küld, vagy tesz közzé a honlapon, hogy mindig pontosan és folyamatosan
megismerhető legyen az adatkezelő érvényes adatkezelési elvei és gyakorlata. A
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a
ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.
Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási
mód eltérne a korábban szabályozott elvektől és céloktól, akkor e-mailen keresztül
értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék,
vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik
korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.
Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat az Adatkezelő nem
egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy
információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok
ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást
követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén tesszük meg.
Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel
személyes adatok átadását, az adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
Amennyiben ügyfeleink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, minden
szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok
tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.
A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek
hozzá.

Az érintettek jogai és annak érvényesítése
Az Érintett jogai röviden összefoglalva:

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az Érintett joggyakorlásának elősegítése
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog - ha a személyes adatokat az Érintettől gyűjtik
3. Az Érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes
adatokat az Adatkezelő nem tőle szerezte meg
4. Az Érintett hozzáférési joga (tájékoztatás)
5. A helyesbítéshez való jog
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
9. Az adathordozhatósághoz való jog
10. A tiltakozáshoz való jog
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
12. Korlátozások
13. Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való
jog)
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15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
16. Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
Az Érintett jogai részletesen:
Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az Érintett joggyakorlásának elősegítése

Az Adatkezelőnek az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi
információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, (különösen a
gyermekeknek címzett) bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más
módon - ideértve adott esetben az elektronikus utat is - kell megadni. Az Érintett kérésére
szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett
személyazonosságát.
Az Adatkezelőnek elő kell segítenie az Érintett jogainak a gyakorlását: ”A Tájékoztató kérés
az adatkezelésre vonatkozóan” 1.sz melléklet.
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. E határidő a rendeletben írt feltételekkel további két hónappal
meghosszabbítható. amelyről az Érintettet tájékoztatni kell.
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.
Az Adatkezelő az információkat és az Érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést
díjmentesen biztosítja, azonban a GDPR-ben írt esetekben díj számítható fel.
A részletes szabályok a GDPR 12 cikke alatt találhatók.
Előzetes tájékozódáshoz való jog - ha a személyes adatokat az Érintettől gyűjtik

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az Érintettet
tájékoztatni kell:
a) az Adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,
b)
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az Adatkezelő vagy harmadik
fél jogos érdekeiről,
e) a személyes adatok címzettjeiről - akikkel a személyes adatot közlik - , illetve a
címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
f) adott esetben annak tényéről, hogy az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
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A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az Adatkezelőnek az Érintettet a
következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:
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) az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy 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) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető
információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az Érintettre nézve
milyen várható következményekkel bír.
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 minden releváns kiegészítő információról.
Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a GDPR 13. cikke tartalmazza.
Az Érintett tájékoztatása ha a személyes adatokat az Adatkezelő nem tőle szerezte meg

Ha az Adatkezelő a személyes adatokat nem az Érintettől szerezte meg, az Érintettet az
Adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül;
ha a személyes adatokat az Érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az
Érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az
adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az
előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az Érintett személyes adatok
kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok
nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.
A további szabályokra az Előzetes tájékozódáshoz való jognál leírtak irányadók.
E tájékoztatás részletes szabályait a GDPR 14. cikke tartalmazza.
Az Érintett hozzáférési joga

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 az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó
információkhoz hozzáférést kapjon. (GDPR 15. cikk).
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Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra
vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
Az Adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett
rendelkezésére kell bocsátania. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Az Érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke
tartalmazza.
A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse 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 is.
Ezen szabályokat a GDPR 16. cikke tartalmazza.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")

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
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 az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,
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 közvetlenül gyermeknek kínált, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné
vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a GDPR 17. cikke tartalmazza.
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Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az Érintett kérésére korlátozza adatkezelési műveleteket (Infotv. 19 §):
a) ha az Érintett vitatja az Adatkezelő Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok
pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg,
a fennálló kétség tisztázásának időtartamára,
b) az adatok törlésének lenne helye, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek
fennállásának időtartamára
Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet
kizárólag az Érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi
szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint
végezhet.
A korlátozás megszüntetéséről az Adatkezelő az Érintettet előzetesen tájékoztatja.
A helyesbítéséhez, törléséhez, korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az
Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
E szabályok a GDPR 19. cikke alatt találhatók.
A hozzájárulás visszavonásának joga

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet arról, hogy – amennyiben személyes adatait
hozzájárulása alapján kezeli jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. A visszavonás
iránti kérelmét az adatot kezelő szervezeti egységhez, vagy az Adatkezelő fenti
elérhetőségeire címezve tudja előterjeszteni.
Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR-ben írt feltételekkel 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 hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az Érintett kérheti az adatainak Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a GDPR 17. cikkét (A
törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog"). Az adtahordozhatósághoz való jog nem
alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott

18
A dokumentum szellemi termék, továbbadása a készítő jóváhagyásával lehet.

közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
A részletes szabályokat a GDPR 20. cikke tartalmazza.
A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)) , vagy jogos
érdeken (6. cikk f)) 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.
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. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Ezen jogokra 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.
Az Érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel
is gyakorolhatja.
Ha a személyes adatok kezelésére 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.
A vonatkozó szabályokat a GDPR 21. cikke tartalmazza.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt beleértve a profilalkotást nem alkalmaz.
Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy Adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (GDPR 12-22. cikk, 34. cikk, 5.
cikk) hatályát ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges
tartalmát. E korlátozás feltételeit a GDPR 23. cikke tartalmazza.
Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia
kell az Érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően
ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:
a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó
nevét és elérhetőségeit;
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
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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.
Az Érintettet nem kell az 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, 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.
A további szabályokat a GDPR 34. cikke tartalmazza.
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslat)

Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen NAIH-nál (felügyeleti hatóság) - különösen a
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti
tagállamban -, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
megsérti a GDPRet.
Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti, vagy adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását
kérelmezheti.
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
az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
E szabályokat a GDPR 77. cikke tartalmazza.
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság (NAIH)
nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a
benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani.
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.
E szabályokat a GDPR 78. cikke tartalmazza.
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Az Adatkezelővel /Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az Érintett az Adatkezelő, illetve - az Adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó
adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az Adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha
megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró
Adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban
vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
(Infotv. VI. Fejezet).
Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az
Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott megfelel, az Adatkezelő, illetve az
Adatfeldolgozó köteles bizonyítani.
A pert az Érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszék előtt is megindíthatja.
Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az Adatkezelőt, illetve az
Adatfeldolgozót: a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére, az adatkezelés
jogszerűségének helyreállítására, illetve az Érintett jogai érvényesülésének biztosítására
pontosan meghatározott magatartás tanúsítására kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a
kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.
A bíróság elrendelheti ítéletének - az Adatkezelő, illetve Adatfeldolgozó azonosító adatainak
közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha az ítélet személyek széles körét érinti, ha
az alperes Adatkezelő, illetve Adatfeldolgozó közfeladatot ellátó szerv, vagy ha a
bekövetkezett jogsérelem súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja.
Ha az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó
a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt
megtéríteni.
Ha az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró
Adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai
Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi
jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, az Adatkezelőtől, illetve az
általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.
Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott
jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Az Adatfeldolgozó mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy az általa végzett adatkezelési műveletek során a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott, kifejezetten az Adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek, valamint
az Adatkezelő jogszerű utasításainak betartásával járt el.
Az Adatkezelő és az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó,
továbbá a közös Adatkezelők és az általuk megbízott vagy rendelkezésük alapján eljáró
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Adatfeldolgozók a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai
Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével okozott kárért az
Érintettel szemben egyetemlegesen felelnek, valamint személyiségi jogsértés esetén járó
sérelemdíjat egyetemlegesen kötelesek megfizetni az Érintettnek.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a
károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi
jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A kezelt adatok biztonsága
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok megfelelő szintű
biztonságának biztosítása érdekében az Érintettek alapvető jogainak érvényesülését az
adatkezelés által fenyegető - így különösen az Érintettek különleges adatainak kezelésével
járó - kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz. Figyelembe
veszi az adatkezelés összes körülményét, így különösen a tudomány és a technológia
mindenkori állását, az intézkedések megvalósításának költségeit, az adatkezelés jellegét,
hatókörét és céljait, továbbá az Érintettek jogainak érvényesülésére az adatkezelés által
jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatokat.
Az Infotv. 25/I. §-nak megfelelően biztosítja:
a) az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan
személyek általi hozzáférésének megtagadását,
b) az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy
eltávolításának megakadályozását,
c) az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az
abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének
megakadályozását,
d) az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján
történő használatának megakadályozását,
e) azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési
engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
f) azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy
bocsáthatják rendelkezésére,
g) azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat,
mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe,
h) a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben
történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének
megakadályozását,
i) azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint
j) azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő
hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás
működtetésével se lehessen megváltoztatni.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében,
hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
ellen.
Intézkedések az elektronikusan kezelt adatok vonatkozásában:
Az Adatkezelő két számítógépet használ, szervere nincs.
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A számítógép jelszóval védett, az adatok védelmét tűzfal és vírusvédő biztosítja.
A magánjellegű adatok elkülönítetten vannak tárolva a számítógépen. Az egyes alkalmazások
jelszavas védelme nem megoldható.
A mail cím a vállalkozó üzleti levelezését szolgálja, magán célra más mail címet használ.
Az adatkezelő Képernyő védőt alkalmaz.
Az adatok rendszeresen mentésre kerülnek, külső adathordozóra (HDD).
Az Adatkezelő időszakonként felülvizsgálja a kezelt személyes adatokat, a célhoz kötöttség
megszűnésével, illetve a jogi elévülést követően a személyes adatokat lehetőség szerint törli, de
legalább anonimizálja, vagy hozzájárulást kér a további adatkezelésre.
Papír alapú dokumentumok kezelése, védelme

A személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumokat zárható szekrényben tárolja. A
papír alapú dokumentumokat selejtezési jegyzőkönyv vezetése mellett semmisíti meg, rögzíti
a selejtezett dokumentumok körét, a selejtezés dátumát.
Az iratok megsemmisítését égetéssel oldja meg.

Iratot munkaköri feladat ellátásán kívül a munkahelyről kivinni, valamint munkahelyen kívül
feldolgozni, tárolni csak az Ügyvezető engedélyével lehet, azzal a feltétellel, hogy az irat
tartalmát illetéktelen személy ne ismerje meg.
Az iratok kezelése, tárolása során ki kell zárni annak a lehetőségét, hogy illetéktelen személy
az iratok tartalmába betekintést nyerjen.

Adatvédelmi incidensek kezelése
Az Adatkezelő tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű
intézkedés hiányában fizikai vagyoni, vagy nem vagyoni kárt okozhat természetes
személyeknek. Az adatvédelmi incidensek kezelését részletesen az Infotv. 15. pontja
részletezi.
Az adatvédelmi incidensek kezelése érdekében adatvédelmi incidens naplót vezet, melybe az
adatvédelmi incidens körülményeit az ügyvezető (vagy általa megbízott személy) az incidens
jelentését követő maximum 72 órán belül jegyzőkönyvezi.
Magas kockázatú adatvédelmi incidens esetén jelentést küld a NAIH-nak legfeljebb 72 órán
belül a: https://www.naih.hu/adatvedelmi-incidensbejelent--rendszer felületen
Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár
kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére. (Infotv. 25/J.&)
Ha az adatvédelmi incidens az adatfeldolgozó tevékenységével összefüggésben merült fel
vagy azt egyébként az adatfeldolgozó észleli, arról - az adatvédelmi incidensről való
tudomásszerzését követően - haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az érintettet megillető valamely alapvető jog
érvényesülését lényegesen befolyásoló következményekkel járhat (a továbbiakban: magas
kockázatú adatvédelmi incidens) (Infotv. 25/K.&) az Adatkezelő Értesíti az Érintetteket az
eseményről, annak bekövetkezési idejéről és a megtett intézkedésekről.

Általános jogorvoslati lehetőségek
Az érintett személy személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől csütörtökig 9-16 óra
között hangrögzítés nélkül kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes
adatai helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását.
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Az Adatkezelő az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül
a panaszt kivizsgálja, és írásos tájékoztatót nyújt. Amennyiben az adatkezelő által a
valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántartásba vételre, az adatkezelő
módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre áll.
A törlési kötelezettség alá eső személyes adatot az adatkezelő a törlés helyett zárolja, ha az
érintett ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés
sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag akkor kezelhető,
amíg fennáll a személyes adat törlését kizáró adatkezelési cél.
Adatkezelő a jogszerűen kezelhető adatok közül azokat, melyek az adatkezelés céljához
szükségesek átadhatja:
• jogviták rendezésére, a jogszabály alapján jogosult szervek részére
• a nemzetbiztonsági, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas
bűncselekmények üldöztetése céljából az arra hatáskörrel rendelkező hatóság részére
• egyéb törvényi rendelkezések értelmében
Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet
nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:
Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax:+36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Győri Törvényszék: 9022 Győr, Szent István u 6.
Jelen szabályzat 2018. május 25-től további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos. A
szabályzatot és az alapján kialakított védelmi rendszert törvényi és kapcsolódó rendeletek
(iránymutatások) változása esetén módosítani kell. Módosítani kell a NAIH felszólítása
alapján is.
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JOGSZBÁLYOK
A szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a
fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (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)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Infotv.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba
vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről
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