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1. Dokumentum kontroll
1.1. Változások
Verzió

Kiadás
dátuma

Kiadás célja / módosítás lényege

3.0

2019.05.29

A szövegben lévő elütések, helyesírási hibák javítása

1.2. Nyilvántartás
Dokumentum kiadatásáért és
Novák Mónika
nyilvántartásért felelős

1.3. Kiadás
Készült

3 eredeti példányban

Kapják

1. eredeti példány: 5662 Csanádapáca, Tanya 1.
1. eredeti példány: 7693 Pécs, Homokbánya u. 10.
…
Elektronikusan: 5600 Békéscsaba, Áchim L. András u. 2.

2. A tájékoztató célja
2.1. A(z) Novák és fiai Bt. (székhely: 5662 Csanádapáca, Tanya 1.,továbbiakban
Vállalkozás) mint adatkezelő, kötelezi magát, hogy tevékenységével kapcsolatos
minden adatkezelése megfeleljen a Vállalkozás adatvédelmi és adatkezelési
szabályzatában rögzítetteknek, valamint a mindenkor hatályos jogszabályokban
meghatározott adatvédelmi követelményeknek.
2.2. A Vállalkozás fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat
– figyelemmel a jogszabályi rendelkezések változására - bármikor módosíthassa és az
adatkezelésekben esetlegesen bekövetkezett változásokról, műveletekről a
felhasználókat az új tájékoztató közzétételével értesíti.
2.3. A Vállalkozás a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli a
felhasználók, azaz a természetes személyek személyes adatait, a gazdálkodó
szervezetek azonosításhoz szükséges adatait és megtesz minden olyan biztonsági,
műszaki, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
2.4. A jelen tájékoztató célja, hogy a Vállalkozásnál az egyes, célonként meghatározott
adatkezelésekről, az adatkezelési műveletekről, a felhasználókat megillető jogokról és
jogorvoslati lehetőségekről - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infótörvény)
valamint az egyéb, az egyes adatkezelési célokra irányadó további jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően - a felhasználók általános tájékoztatást kapjanak. Az
adatkezelésekkel kapcsolatos, itt nem rögzített további részletes szabályokat a
Vállalkozás adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

3. Adatkezelő megnevezése
CÉGNÉV: Novák és Fiai Bt
SZÉKHELY: 5662 Csanádapáca, Tanya 1.
TELEPHELY: 5600 Békéscsaba Áchim L. utca 13.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 04-06-001995
ADÓSZÁM: 20828705-2-04
TELEFON: 66/323-128
KÉPVISELŐ NEVE: Novák Mónika
E-MAIL: novak.endre@novak-doboz.hu
WEBOLDAL: www.novak-doboz.hu

4. Adatfeldolgozók megnevezése
CÉGNÉV: Adó-Reál Pénzügyi és Szolgáltató Kft.
SZÉKHELY: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 23. fsz.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 04-09-003594
ADÓSZÁM: 11056139-2-04
TELEFON: 0666/323-799
KÉPVISELŐ NEVE: Veressné Tóth Nikolett
E-MAIL: adoreali@globonet.hu; iroda@adoreal.hu
WEBOLDAL: www.adoreal.hu
TEVÉKENYSÉG: 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
CÉGNÉV: MUSZOLG BT; Munkavédelmi Szolgáltató Betéti Társaság
SZÉKHELY: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 42-44.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 04-06-001407
ADÓSZÁM: 20818555-2-04
TELEFON: 0666/451-414
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE:
KÉPVISELŐ NEVE: Lovas Ferencné
E-MAIL: muszolg@t-online.hu
WEBOLDAL: www.muszolg.hu
TEVÉKENYSÉG: 7490’02 M.n.s egyéb szakmai , tudományos, műszaki tevékenység
CÉGNÉV: Di Palma San Bt
SZÉKHELY: 5630 Békés, Mátra u. 23.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 04-06-003287
ADÓSZÁM: 20857244-1-04
TELEFON: +3630/9558-507
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE:
KÉPVISELŐ NEVE: Dr. Pálmai Éva
E-MAIL: eva.dps@gmail.com
WEBOLDAL: nincs
TEVÉKENYSÉG: Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás

5. Törvényi hivatkozások
5.1. 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)
5.2. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
5.3. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

6. Alapfogalmak
6.1. „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;
6.2. „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;
6.3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozása céljából;
6.4. „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 előre jelzésére használják;
6.5. „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;
6.6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt
állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
6.7. „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;

6.8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
6.9. „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;
6.10.
„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;
6.11.
„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;
6.12.
„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;
6.13.
„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;
6.14.
„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;
6.15.
„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;

6.16.
„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy,
függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató
személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

7. Célonkénti adatkezelések
7.1. Bér- és munkaügyhöz kapcsolódó adatkezelés
7.1.1. Az adatkezelés a munkaviszony fennállása alatt zajlik.
7.1.2. Az adatkezelés célja a munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése,
(bérfizetés), munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása, vagyis bérszámfejtés,
munkaügyi nyilvántartások, adatszolgáltatás a hatóságok felé munkaviszonyról.
7.1.3. Az adatkezelés jogalapja törvényi kötelezettség, ami a 2012. évi I. törvény,
2017.évi CL. törvény 1. melléklet 3. pont, illetve Szja törvény 29§ és a
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény által van előírva.
7.1.4. A kezelt adatok köre az alábbi: munkavállaló neve, munkavállaló lakcíme,
munkavállaló anyja neve, munkavállaló születési helye, munkavállaló születési
ideje, munkavállaló taj száma, munkavállaló adóazonosító jele, munkavállaló
iskolai végzettsége, munkavállaló bankszámlaszáma, munkavállaló kiskorú
gyermekének neve, munkavállaló kiskorú gyermekének születési ideje,
munkavállaló kiskorú gyermekének adóazonosító jele, munkavállaló
házastársának/élettársának neve, munkavállaló házastársának/élettársának
lakcíme, munkavállaló házastársának/élettársának anyja leánykori neve,
munkavállaló házastársának/élettársának aláírása.
7.1.5. Az adatokat a Vállalkozás tulajdonosai és a megbízott adatfeldolgozó
(könyvelő) kezeli.
7.1.6. Az adatok továbbításra kerülnek az adatfeldolgozóhoz (könyvelő), amely
jogalapja az adatkezelő és az adatfeldolgozó üzemorvos közti szerződés, célja
pedig törvényi kötelezettség teljesítése.
7.1.7. Az adatok nem képezik alapját semmiféle profilalkotásnak.
7.1.8. 995. évi LXVI. Törvény 4.§ bekezdés alapján a munkaügyi iratok nem
selejtezhetőek: az irattári anyaggal rendelkező szervek és a maradandó értékű
iratokat őrző természetes személyek kötelesek a szervesen összetartozó irataik
egységének, illetve eredeti rendjének megőrzéséről, valamint a tulajdonukban
vagy birtokukban lévő maradandó értékű iratok megóvásáról gondoskodni.

7.2. Önéletrajzhoz kapcsolódó adatkezelés
7.2.1. Az adatkezelés a munkaviszony létesítése előtt történik, pályáztatás során,
munkaalkalmasság felmérésekor.
7.2.2. Az adatkezelés célja a toborzás és a munkaerő felvétel.
7.2.3. Az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulás GDPR II.fejezet
7.2.4. Az adatkezeléssel érintett adatok a munkavállaló neve (prefix, vezetéknév,
keresztnév), munkavállaló lakcíme, munkavállaló posta címe (név, irányítószám,

város, utca, házszám), munkavállaló vonalas telefonszáma, munkavállaló mobil
telefonszáma, munkavállaló e-mail címe, munkavállaló fényképe, munkavállaló
iskolai végzettsége, munkavállaló megváltozott munkaképességű –e.
7.2.5. Az adatokat a Vállalkozás tulajdonosai kezelik.
7.2.6. Az adatok nem kerülnek továbbításra, illetve nem képezik alapját semmiféle
profilalkotásnak.
7.2.7. Az adatkezelés időtartama a munkavállaló kiválasztásáig tart, utána a ki nem
választott pályázók esetében törölni kell az adatokat. Ugyanígy törölni kell az
adatokat, ha a pályázó visszavonja a hozzájárulását.

7.3. Szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés
7.3.1. Az adatkezelés szerződéskötéskor, a szerződés fennállása alatt történik.
7.3.2. Az adatkezelés célja szerződéskötésnél a szükséges adatok rögzítése, szerződő
fél azonosítása.
7.3.3. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja - szerződés
teljesítés.
7.3.4. Az adatkezeléssel érintett adatok a szerződő neve, szerződő születési helye,
szerződő születési ideje, szerződő édesanyja neve, szerződő adóazonosító jele,
szerződő lakcíme, szerződő adószáma.
7.3.5. Az adatokat a Vállalkozás tulajdonosai és a megbízott adatfeldolgozó
(könyvelő) kezeli.
7.3.6. Az adatok továbbításra kerülnek az adatfeldolgozóhoz (könyvelő), amely
jogalapja az adatkezelő és az adatfeldolgozó közti szerződés, célja pedig törvényi
kötelezettség teljesítése.
7.3.7. Az adatok nem képezik alapját semmiféle profilalkotásnak.
7.3.8. Az adatkezelés időtartama a szerződés hatálya alatt végig tart, azt követően a
Ptk. általános elévülés alapján 5 évig.

7.4. Könyveléskor történő adatkezelés
7.4.1. Az adatkezelés szerződés vagy munkaviszony fennállása alatt történik, amikor
az adatok rögzítésre kerülnek a Vállalkozás ügyviteli rendszereiben.
7.4.2. Az adatkezelés célja a szerződött partnerrel esetlegesen szükséges
kapcsolattartás, illetve munkavállalók ledolgozott munkaidejének rögzítése.
7.4.3. Az adatkezelés jogalapja a szerződött partner esetében a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja - szerződés teljesítés. A munkaügyi adatok kezelésének
jogalapja a Mt. 134.§ (1) bekezdése.
7.4.4. Az adatkezeléssel érintett adatok Egyéni vállalkozó székhelye (ha az egyben a
lakcíme is), értesítési telefonszám, értesítési e-mail cím, illetve a munkavállaló
neve, munkakezdés kezdete és vége és a munkavállaló aláírása
7.4.5. Az adatokat a Vállalkozás tulajdonosai és a megbízott adatfeldolgozó
(könyvelő) kezeli.

7.4.6. Az adatok továbbításra kerülnek az adatfeldolgozóhoz (könyvelő), amely
jogalapja az adatkezelő és az adatfeldolgozó közti szerződés, célja pedig törvényi
kötelezettség teljesítése.
7.4.7. Az adatok nem képezik alapját semmiféle profilalkotásnak
7.4.8. Az adatkezelés időtartama a szerződés hatálya alatt végig, azt követően a Ptk.
általános elévülés alapján 5 évig. A munkaügyi adatok nem selejtezhetőek.

7.5. Üzemorvosi vizsgálathoz kapcsolódó adatkezelés
7.5.1. Az adatkezelés üzemorvosi vizsgálat alkalmával történik.
7.5.2. Az adatkezelés munkavállaló munkavégzési képességének felmérése
érdekében szükséges.
7.5.3. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) pont.
7.5.4. Az adatkezeléssel érintett adatok a munkavállaló neve, munkavállaló születési
dátuma, munkavállaló taj száma, munkavállaló munkaköre vagy beosztása,
orvosi vélemény, véleményező orvos neve, véleményező orvos pecsétje és
véleményező orvos aláírása.
7.5.5. Az adatokat a Vállalkozás tulajdonosai és a megbízott adatfeldolgozó
(üzemorvos) kezeli.
7.5.6. Az adatok az üzemorvosnak továbbításra kerülnek, amely jogalapja az
adatkezelő és az adatfeldolgozó közti szerződés, célja pedig törvényi kötelezettség
teljesítése.
7.5.7. Az adatok nem képezik alapját semmiféle profilalkotásnak.
7.5.8. Az adatkezelés időtartama 1997. évi XLVII. tv. 30.§ (1) bek. alapján: "Az
egészségügyi dokumentációt - a képalkotó diagnosztikai eljárással készült
felvételek, az arról készített leletek, valamint a (7) bekezdés kivételével - az
adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell
megőrizni."

7.6. Tűz- és munkavédelmi oktatással kapcsolatos adatkezelés
7.6.1. Az adatkezelés a munkavállaló felvételekor, illetve a munkaviszony alatt
történik.
7.6.2. Az adatkezelés célja tűzvédelmi oktatás során, hogy a munkaadó jogszabályi
kötelezettségét teljesítse, továbbá a munkavállalók megismerjék munkahelyük
tűzvédelmi jellemzőit, a tűz esetén szükséges teendőket, eljárásokat, a társaság
belső tűzvédelmi szabályzatának tartalmát és előírásait. Az adatkezelés célja
munkavédelmi oktatás során, hogy a munkaadó jogszabályi kötelezettségét
teljesítse, továbbá a munkavállalók átfogó képet kapjanak az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeiről.
7.6.3. Az adatkezelés jogalapja A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 22.§ (3) bekezdés, illetve a A
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény 55.§-a.
7.6.4. Az adatkezeléssel érintett adatok tűzvédelmi oktatásnál a munkavállaló neve

7.6.5. a munkavállaló munkaköre vagy beosztása, a munkavállaló aláírása, oktató
neve, oktató beosztása, oktató aláírása. A munkavédelmi oktatás esetén az
adatkezeléssel érintett adatok köre a munkavállaló neve, a munkavállaló
munkaköre vagy beosztása, a munkavállaló aláírása, oktató neve, oktató
beosztása és képesítése, oktató aláírása.
7.6.6. Az adatokat a Vállalkozás tulajdonosai és a megbízott adatfeldolgozó (oktató)
kezeli.
7.6.7. Az adatok az oktatást végző cégnek továbbításra kerülnek, amely jogalapja az
adatkezelő és az adatfeldolgozó közti szerződés, célja pedig törvényi
kötelezettség teljesítése.
7.6.8. A kezelt adatok nem képezik alapját semmiféle profilalkotásnak.
7.6.9. Az adatkezelés időtartama korlátlan, ugyanis az oktatással kapcsolatos anyag
része a munkavállaló személyi anyagának, ami nem selejtezhető.

7.7. Weboldal
7.7.1. Az adatkezelés a Vállalkozás weboldalának megtekintésekor történik.
7.7.2. Az adatkezelés célja a weboldal működtetése. A modern weboldalak
működésének alapja a süti (cookie) használata. A cookie (süti) egy olyan
információkat hordozó csomag, amelyet a webszerver hoz létre, küld el a
böngészőnek, és amelyet a böngésző minden a szerver felé irányuló kérdésnél
visszaküld. A cookie a böngésző segítségével egy elkülönített könyvtárban kerül
tárolásra, általában szöveges formátumban. A cookie –kat ma már gyakorlatilag
minden böngésző ismeri és kezeli.
7.7.3. Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás (GDPR II. fejezet). A weboldal
csak a legszükségesebb információt használja, amely nélkül a weblap nem fog
működni.
7.7.4. Az adatkezeléssel érintett adat az adott böngészés munkamenet azonosítója.
7.7.5. Az adatkezelést a Vállalkozás vezetője végzi.
7.7.6. Az adatkezelés időtartama 1év a legutolsó megtekintés időpontjától számítva,
illetve mivel a látogató gépén van tárolva, ő bármikor el tudja azt távolítani.
7.7.7. Az adatok nem kerülnek továbbításra semmilyen formában, így nincsenek
címzettjei sem.
7.7.8. Az adatokból profilalkotás nem történik.

7.8. Kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelés
7.8.1. Az adatkezelés a kamera által rögzített felvétel létezésének időtartama alatt
történik. A kamerák a Vállalkozás székhelyén és telephelyén is vannak kiépítve.
7.8.2. Az adatkezelés célja a vagyonvédelem.
7.8.3. Az adatkezelés jogalapja a tevékenységet végző jogos érdeke érdekmérlegelés
alapján (amennyiben a cél másként nem érhető el, csak a kamerás
megfigyeléssel) - GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

7.8.4. Az adatkezeléssel érintett adatok a megfigyelt arcmása és a megfigyelt
viselkedése.
7.8.5. Az adatokat a Vállalkozás tulajdonosai kezelik.
7.8.6. Az adatok nem kerülnek továbbításra, illetve nem képezik alapját semmiféle
profilalkotásnak.
7.8.7. Az adatkezelés időtartama alapesetben 7 nap. A hatóság felől érkező kérésre,
illetve a felvételen szereplő érintett jelzése alapján a még meg nem semmisített
felvétel zárolható, vagyis 7 napon túl is megőrizhető. Ám a zárolás miatt sem
lehet az adatkezelés időtartama több, mint a felvételhez kapcsolódó eljárás
lezárásának ideje, vagy a jogos érdek fennállásának időtartama.

7.9. A Vásárlók könyvével kapcsolatos adatkezelés
7.9.1. Az adatkezelés a Vásárlók Könyvébe írt bejegyzés kivizsgálásakor, illetve azt
követő kötelező megőrzési időszakban történik.
7.9.2. Az adatkezelés célja a vásárló által jelzett probléma kivizsgálása, szükség
esetén megoldása, ezzel kapcsolatban a vásárló tájékoztatása.
7.9.3. Az adatkezelés jogalapja jogszabályi megfelelés a 2005. évi CLXIV. Törvény a
kereskedelemről (Kertv.), illetve a 210/2009. (IX. 29.) Korm. Rendelet a
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről jogszabályoknak.
7.9.4. Az adatkezeléssel érintett adatok a vásárló neve, a vásárló lakcíme, a bejelentés
időpontja, a vásárló által írt bejelentés.
7.9.5. Az adatokat a Vállalkozás tulajdonosai kezelik, és az érintett is láthatja, mert a
bejelentőlapból kap egy példányt.
7.9.6. Az adatok nem kerülnek továbbításra, illetve nem képezik alapját semmiféle
profilalkotásnak.
7.9.7. Az adatkezelés időtartama alapesetben 2 év.

8. Az érintett személy jogai
8.1. Az érintett személy joga van:
8.1.1. a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt,
8.1.2. arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz
és a további releváns információkhoz,
8.1.3. adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek
megtörténtéről,
8.1.4. az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek
megtörténtéről,
8.1.5. az adathordozhatósághoz,
8.1.6. tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos
érdekére hivatkozással kezelik.
8.1.7. mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást,

8.1.8. a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez,
8.1.9. felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,
8.1.10. az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz,
8.1.11. az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.
8.2. Tájékoztatáshoz való jog
8.2.1. Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység
megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő
információkról.
8.2.2. Rendelkezésre bocsátandó információk:
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, az adatkezelés jogalapja,
d.
a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő vagy harmadik fél
jogos érdekei,
e.
a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái (ha van ilyen),
f.
annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat
g.
érintett jogairól.
8.2.3. 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 többi, releváns kiegészítő
információról.
8.3. Hozzáféréshez való jog
8.3.1. 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 céljáról vagy céljairól
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.
g.
h.

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden
elérhető információ;
az automatizált döntéshozatalról, mint tényről, 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.

8.3.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon
a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.
8.3.3. 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, ésszerű mértékű díjat 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.
8.4. A helyesbítéshez való jog
8.4.1. 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.
8.5. Törléshez vagy „elfeledéshez” való jog
8.5.1. Az érintett személyes adatait törölni kell, ha kezelése jogellenes, ha a
felhasználó ezt kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen
nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést lehetőségét a személyes adat kapcsán a
törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának
törvényben meghatározott határideje lejárt, bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság a törlést elrendelte.
8.6. Adatkezelés korlátozásához való jog
8.6.1. 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.

d.

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

8.7. Az adathordozhatósághoz való jog
8.7.1. 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 az érintett hozzájárulásán vagy érintett kifejezett
hozzájárulásán, vagy pedig szerződésen alapul és
b.
az adatkezelés automatizált módon történik.
8.8. Tiltakozás joga
8.8.1. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes
adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést
törvény rendelte el.
8.9. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga
8.9.1. 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.
8.9.2. Az előző 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.
8.10.
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
8.10.1. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az
érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogsértő.
8.10.2. Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

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
8.11.
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való
jog
8.11.1. 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.
8.11.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme
nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes
felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem
tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről.
8.11.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye
szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
8.12.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
8.12.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó
jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog –
sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha
megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében
megsértették a jogait.
8.12.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő
vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell
megindítani.
8.13.
Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás
8.13.1. 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.
8.13.2. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni
kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az adatvédelmi
tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és
elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető
következményeket, az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett
vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből
eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

8.13.3. Az érintettet nem kell 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) bekezdésben 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.
9. Az érintett kérelme esetén alkalmazandó eljárás
9.1. A Vállalkozás elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési
tájékoztatóban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem
tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában
azonosítani.
9.2. Az Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán
hozott intézkedésekről. 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.
9.3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség
szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
9.4. Ha a Vállalkozás 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 a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati
jogával.
9.5. A Vállalkozás díjmentesen biztosítja az érintett számára a következő tájékoztatást és
intézkedést: visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt
adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása,
adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való
tájékoztatás.
9.6. 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:

5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő
intézkedést.
9.7. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az
adatkezelőt terheli.
10. Adatvédelmi incidens esetén alkalmazandó eljárás
10.1.
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.
10.2.
Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz
(laptop, mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az
adatkezelő által titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése,
hozzáférhetetlenné válása, ransomware (zsarolóvírus) általi fertőzés, amely a
váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi az adatkezelő által kezelt adatokat,
az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat
tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.
10.3.
Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Vállalkozás képviselője
haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges
következményeinek megállapítása céljából. A károk elhárítása érdekében a
szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
10.4.
Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott,
bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi
incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell
hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
10.5.
Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését
követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.
10.6.
Az adatvédelmi incidens bejelentésben legalább:
10.6.1. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az
érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett
adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
10.6.2. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó
egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
10.6.3. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető
következményeket;
10.6.4. 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.
10.7.
Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok
további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

10.8.
Az 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 előírt követelményeknek való megfelelést.

