A VÍZFOLYAM KÖZÉRDEKŰ NYUGDÍJAS SZÖVETKEZET
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
Hatályos: 2018.05.25. napjától
1. A tájékoztató célja, hatálya, az adatkezelők meghatározása
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az a VÍZFOLYAM Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
adatkezelési elveit, ide értve a VÍZFOLYAM Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet adatkezelői
tevékenységét, valamint a https://vizfolyam.hu/ URL alatt található weboldallal
kapcsolatban alkalmazott adatkezelési elveket és adatvédelmi intézkedéseket a hatályos
jogszabályokkal összhangban.
Jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza az ezen weboldal keretén belül végzett
szolgáltatások vonatkozásában a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, az
adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást, valamint az közérdekű nyugdíjas szövetkezeti
tagsági jogviszonnyal, a munkakereséssel és a feladat ellátással összefüggő adatkezelésre
vonatkozó szabályokat.
A weboldal keretén belül nyújtott szolgáltatások igénybevételével a felhasználók
elfogadják a jelen tájékoztató feltételeit.
A jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy az Adatkezelő mindenben megfeleljen a
hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de
nem kizárólagosan
a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény,
b) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR),
c) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény,
d) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
e) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
2008. évi XLVII. törvény,
f)
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény,
g) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot módosítsa.
Az adatvédelmi szabályzat kizárólag az adatvédelmi jogszabályi rendelkezések keretein
belül, azoknak megfelelő tartalommal módosítható. A módosított adatvédelmi
szabályzatot az Adatkezelő köteles a honlapján az előzővel azonos módon közzétenni. A
módosítás a közzétételt követő napon lép hatályba. Bármilyen módosítás esetén az 1.1.
pontban foglaltak szerint.
A jelen tájékoztató személyi hatálya kiterjed az adatkezelők valamennyi munkavállalójára
és tisztségviselőjére, továbbá - az adatfeldolgozói szerződések ilyen rendelkezése esetén
– az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozókra

2. Fogalom meghatározások
2.1. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
2.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok
gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése
vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
2.3. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt –
meghatározza. A jelen Szabályzatában hivatkozott Szolgáltatások esetében
Adatkezelőnek minősül a Vízfolyam Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet.
Vízfolyam Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
székhelye: 1146 Budapest, Borostyán utca 1/B;
cégjegyzékszáma: 01-02-054489;
adószáma: 26208992-2-42;
bankszámlaszáma: Magnet Bank 16200223-10076536;
telefon: + 36 1 351 0372;
Honlap: www.vizfolyam.hu
mail: info@vizfolyam.hu
Képviseli: Kabai Tibor ügyvezető elnök
Az Adatkezelő a Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és szerződéskötés
esetén kezelhet személyes adatokat.
Amennyiben a Felhasználó valamely Szolgáltatás igénybevétele céljából e-mailt küld
vagy telefonál a http://vizfolyam.hu/ weboldalon feltüntetett e-mail címre vagy
telefonszámra, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét és/vagy
telefonszámát, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban
kezeli.
2.4. Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes
személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
2.5. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Jelenleg az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókkal áll szerződéses kapcsolatban:
domain- és tárhelyszolgáltató:
Gedeon Bt.
Székhelye: H-2600 Vác, Zrínyi u. 9.
Cégjegyzékszám: 13-06-038121
Adószám: 29071522-2-13
Mobil: +36-20-886-1320
Tel.: +36-27-501-655
mail: info@gedeon.hu
2

Honlap: www.gedeon.hu
Képviseli: Győri Bálint, irodavezető
2.6. Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által nyújtott azon szolgáltatások, amelyeket
Felhasználók mint megrendelők részére az Adatkezelő elérhető szolgáltatásokként
végez, és amely tevékenysége körében adatkezelést végez.
2.7. Felhasználó: az a természetes személy, aki az Adatkezelő bármely Szolgáltatását igénybe
veszi, vagy Adatkezelővel Szolgáltatás esetleges igénybevétele céljából a kapcsolatot
felveszi, és ennek keretében megad legalább egy, az alábbi 1.5. pontban felsorolt
személyes adatot.
2.8. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett honlap: http://vizfolyam.hu/
2.9. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
2.10. Adatmegsemmisítés:
megsemmisítése;

az

adatokat

tartalmazó

adathordozó

teljes

fizikai

2.11. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé
teszik;
2.12. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
2.13. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem
lehetséges;
Az egyes adatkezeléssel járó tevékenységeink:
3. A honlapon vagy ügyfélszolgálaton regisztrált álláskeresők adatainak kezelése
Az Adatkezelő munkavégzési lehetőségeket biztosít tagjainak, az érdeklődő érintetteknek. A
szolgáltatásaink iránt érdeklődők online módon regisztrálhatnak honlapunkon vagy
személyesen az ügyfélszolgálati irodában.
A személyes adatok kezelője: az Adatkezelő
Az adatkezelés célja: álláslehetőségek felajánlása, munkavégzési lehetőség biztosítása
Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pont)
Az érintettek köre: a vizfolyam.hu honlapon vagy az ügyfélszolgálati irodában regisztráló
személyek
A kezelt személyes adatok köre:
a) A regisztráció sikerességéhez kötelezően megadandó adatok: vezetéknév, keresztnév,
születési dátum, e-mail cím, telefonszám.
b) Nem kötelezően megadandó adatok, amelyek megadása nélkül is sikeres lehet a
regisztráció, de amelyeket a regisztráció során az érintett megadhat: a felhasználó
születési neve, anyja neve, neme, állampolgársága, születési ország, születési hely,
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legmagasabb iskolai végzettség, TAJ száma, adóazonító jele, nyugdíjas törzsszáma,
bankszámlaszáma, állandó lakcíme, levelezési címe, tartózkodási helye.
Az adatkezelés időtartama:
a) A személyes adatok kezelésének időtartama az érintett kifejezett hozzájárulásának
visszavonásáig terjed. Amint az érintett jelzi az Adatkezelő irányába, hogy adott időpontot
követően a továbbiakban nem kíván az Adatkezelő nyilvántartásában regisztrált
felhasználóként szerepelni, abban az esetben Adatkezelő 30 munkanapon belül
gondoskodik az érintett személyes adatainak törléséről. Érintett tudomásul veszi, hogy
Adatkezelő személyes adatait köteles ennek ellenére tovább kezelni, ha azt törvény vagy
- törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat
rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés), a
jogszabályban meghatározott határidőig. Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok
fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés
időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve
önkormányzati rendelet határozza meg.
b) Érintett írásban bármikor kérheti személyes adatainak törlését az Adatkezelőtől.
Amennyiben a regisztrált érintett nem válik az Adatkezelő Közérdekű Nyugdíjas
Szövetkezet tagjává, a regisztrációt követő 6. év végéig kezeli az adatokat. A határidő
lejárta előtt Adatkezelő e-mailben keresi meg az érintettet, hogy nyilatkozzon, regisztrált
felhasználó kíván-e maradni. Amennyiben az érintett nem nyilatkozik, vagy az adatai
törlését kéri, úgy az Adatkezelő az érintett adatait törölni fogja.
Címzettek: A kezelt személyes adatokat az Adatkezelő szervezetén belül kizárólag az erre
felhatalmazott, munkakörükben érintett munkavállalók, tisztviselők, valamint az
adatfeldolgozók kijelölt munkatársai ismerhetik meg. A regisztráló személyek egyes személyes
adatait Adatkezelő átadja a nyugdíjas munkaerőt kereső megbízóinak. Az átadott személyes
adatok a következők: a tag neve, születési helye és ideje, anyja neve, üzemorvosi alkalmassági
véleménye, TAJ száma, adóazonosító jele, állandó lakcíme, munkaruha/egyéni védőeszköz
viseléséhez szükséges személyes adatok (magasság, testsúly, lábméret), továbbá az érintett
önéletrajza, valamint az abban foglalt, az érintett által feltűntetett további személyes adatok.
A fentiek alapján címzettnek minősülnek azon megbízóink, akik szerződést kötöttek az
Adatkezelővel közérdekű nyugdíjas szövetkezeti szolgáltatás igénybevételére.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
Az adatszolgáltatás önkéntes.
a) A kötelezően megadandó adatok szolgáltatásának elmaradása esetén nem jön létre a
regisztráció, az Adatkezelő nem tud állásajánlatokat közvetíteni, munkalehetőséget
felajánlani.
b) A nem kötelezően megadandó adatok szolgáltatásának elmaradása nem befolyásolja a
regisztráció sikerességét. Ezek szolgáltatására a tagi megállapodás megkötése esetén
mindenképpen sort kell keríteni annak érdekében, hogy az közérdekű nyugdíjas
szövetkezeti tag számára az Adatkezelő személyes közreműködés keretében végezhető
munkalehetőséget ajánlhasson fel.
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
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c) kérelmezheti azok törlését visszavonhatja adatkezelési hozzájárulását: az adatok
törlésének kérelmezése, illetve ez alapján az adatok törlése nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes
adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatokat ne
törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de
legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az
érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére
egy másik adatkezelőnek továbbítsák,
g) megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk:
Az Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges
adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése,
illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Adatainkat korszerű fizikai és
információtechnológiai védelemmel látjuk el. Az adatfeldolgozók általános szerződési
feltételei, adatvédelmi nyilatkozatai, a velük kötött szerződések magas szintű garanciákat
biztosítanak a jogszerű és biztonságos adatkezeléshez.
4. A közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagok személyes adatainak kezelése
A tagi megállapodás aláírásával közérdekű nyugdíjas szövetkezeti taggá váló érintettek
esetében a megadott személyes adatok kezelése a megállapodás végrehajtásához szükséges.
A tagok részére az Adatkezelő rendszeres munkavégzési lehetőséget biztosít, ezzel
összefüggésben – a szükséges mértékben – kezeli a tagok személyes adatait.
A személyes adatok kezelője: az Adatkezelő
Az adatkezelés célja: álláslehetőségek felajánlása, munkavégzési lehetőség biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintettel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont).
Az érintettek köre: a tagi megállapodást kötő személyek
A kezelt személyes adatok köre:
a) Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, az érintett neme, születési dátuma,
születési neve, végzettsége, állampolgársága, tartózkodási helye, levelezési címe, fő
foglalkozása, valamint az ezen területen szerzett szakmai tapasztalata, egyéb
foglalkozása, továbbá az ezen területen szerzett szakmai tapasztalata, nyelvtudása,
fénykép, önéletrajz (képzettségi adatokkal és a korábbi munkahelyek adataival),
jogosítvány, rendelkezik-e gépjárművel, személyi igazolvány száma, általános ráérés,
mikortól és hol szeretne dolgozni, milyen munka érdekli.
b) A közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagjaként végzett személyes közreműködéssel
összefüggésben: nyugdíjas törzsszám, az Adatkezelő részére történő bemutatásának
dátuma, TAJ-szám, adóazonosító jel, legmagasabb iskolai végzettség,
c) bankszámlaszám, üzemorvosi alkalmassági vélemény, tüdőszűrő eredmény
amennyiben az ellátandó feladat jellege megköveteli.
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d) A közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagjaként végzett személyes közreműködéssel,
feladatellátással összefüggésben: munkavégzés helye, kezdő- és befejezési ideje,
belépés dátuma, keretszerződés kezdete és vége, kilépés dátuma, tagi befizetés
összege és módja, kifizetés összege és módja, eseti szerződés időtartama,
munkavégzés és annak helye megjelölése a megbízó feltüntetésével, ellátandó feladat
(munkakör), napi munkaidő, megbízási díj összege, valamint a munkaruha/egyéni
védőeszköz viseléséhez szükséges személyes adatok (magasság, testsúly, lábméret)
Az adatkezelés időtartama:
A munkaügyi iratnak nem minősülő személyes adatokat az Adatkezelő a következő
időpontokig kezeli:
a) A tagsági jogviszony megszüntetése esetén a tagsági jogviszony végétől számított 6. év
végéig kezeli az Adatkezelő a munkaügyi iratnak nem minősülő iratokat.
b) Amennyiben az érintett a tagsági jogviszonyát nem szűnteti meg, úgy az utolsó
teljesítési (munkavégzési) naptól számított 6. év végéig.
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a munkaügyi iratnak minősülő
dokumentumokat nem selejtezi, azokat jogszabályi rendelkezés alapján köteles megőrizni.
Munkaügyi iratnak minősülnek a következő személyes adatokat tartalmazó iratok:
a) Belépési adatlap, Hosszabbítási adatlap, Kilépő adatlap, Tagsági megállapodás, Eseti
szerződés, Megbízói tájékoztató, Átvételi nyilatkozat, Munkavédelmi teszt,
Adatváltozás nyilatkozat, Orvosi alkalmassági, Tüdőszűrő eredmény, Nyugdíjas
törzsszámot igazoló okirat másolata, Pénztárfelelősségi nyilatkozat, Titoktartási
nyilatkozat, Kiegészítő megállapodások konkrét munkákhoz, Jelenléti ív,
Bérszámfejtési összesítő.
Címzettek: A kezelt személyes adatokat az Adatkezelő szervezetén belül kizárólag az erre
felhatalmazott, munkakörükben érintett munkavállalói, tisztviselői ismerhetik meg. A tagok
személyes adatait továbbá az adatfeldolgozók kijelölt munkatársai ismerhetik meg. A
közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagok egyes személyes adatait átadjuk a nyugdíjas
munkaerőt kereső megbízóinknak. Az átadott személyes adatok a következők:
a) a tag neve, születési helye és ideje, anyja neve, üzemorvosi alkalmassági véleménye,
tüdőszűrő igazolása, TAJ száma, adóazonosító jele, állandó lakcíme, bankszámlaszáma,
továbbá az érintett önéletrajza, valamint az abban foglalt, az érintett által feltűntetett
további személyes adatok.
A fentiek alapján címzettnek minősülnek azon megbízóink, akik szerződést kötöttek az
Adatkezelővel közérdekű nyugdíjas szövetkezeti szolgáltatás igénybevételére.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás
szerződéses kötelezettségen alapul. Az adatok szolgáltatásának elmaradása esetén nem jön
létre érvényesen a tagi megállapodás, illetve az érintett nem tud munkát végezni.
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését visszavonhatja adatkezelési hozzájárulását: az adatok
törlésének kérelmezése, illetve ez alapján az adatok törlése nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes
adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatokat ne
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törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de
legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az
érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére
egy másik adatkezelőnek továbbítsák,
g) megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk:
Az Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges
adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése,
illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Adatainkat korszerű fizikai és
információtechnológiai védelemmel látjuk el. Az adatfeldolgozók általános szerződési
feltételei, adatvédelmi nyilatkozatai, a velük kötött szerződések magas szintű garanciákat
biztosítanak a jogszerű és biztonságos adatkezeléshez.
5. Személyes adatkezelés marketing célú hírlevél küldéséhez
A közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagok és a regisztrált egyéb személyek e-mail címét az
Adatkezelő kezeli. Az e-mail címre ugyanakkor – az érintett kifejezett hozzájárulása alapján –
a közérdekű nyugdíjas szövetkezet marketing célú értesítéseket is küld, ez a tevékenység így
önálló adatkezelési célként jelenik meg.
A személyes adatok kezelője: Az Adatkezelő.
Az adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása az Adatkezelő új szolgáltatásairól, híreiről,
rendezvényeiről és egyéb marketin célú levelek küldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pont).
Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó személyek.
A kezelt személyes adatok köre: e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama:
a) A személyes adatok kezelésének időtartama az érintett kifejezett hozzájárulásának
visszavonásig terjed. Amint az érintett jelzi Adatkezelő irányába, hogy adott időpontot
követően a továbbiakban nem kíván Adatkezelő hírlevél-adatbázisában szerepelni, az
Adatkezelő beszünteti a jelen pont szerinti adatkezelést.
b) Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintetteket, hogy minden évben az adatbázis
tisztítását tervezi elvégezni, amelynek eredményeként a hírlevél-adatbázisban
szereplő, legalább 2 éve regisztrált, de közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagi
jogviszonyt nem létesítő érintetteket nyilatkoztatja arra vonatkozóan, hogy továbbra
is kívánnak-e hírlevelet kapni. Amennyiben az érintettől nem érkezik válasz, vagy úgy
nyilatkozik, hogy a továbbiakban nem kíván hírlevelet kapni, az Adatkezelő nem küld a
továbbiakban marketing célú hírleveleket az érintettnek.
Címzettek: A kezelt személyes adatokat az Adatkezelő szervezetén belül kizárólag a
regionálisan illetékes Adatkezelő erre felhatalmazott, munkakörükben érintett munkavállalói,
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tisztviselői, az Adatkezelő szervezetén kívül az adatfeldolgozók erre felhatalmazott
munkavállalói ismerhetik meg.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás
önkéntes, az érintett hozzájárulásán alapul. Az adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az
Adatkezelő nem küld az érintett részére marketing célú hírlevelet.
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését visszavonhatja adatkezelési hozzájárulását: az adatok
törlésének kérelmezése, illetve ez alapján az adatok törlése nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes
adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatokat ne
törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de
legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az
érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére
egy másik adatkezelőnek továbbítsák,
g) megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk:
a) Az Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy
esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése,
eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Adatainkat
korszerű fizikai és információtechnológiai védelemmel látjuk el. Az adatfeldolgozók
általános szerződési feltételei, adatvédelmi nyilatkozatai, a velük kötött szerződések
magas szintű garanciákat biztosítanak a jogszerű és biztonságos adatkezeléshez.
b) Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.
Lehetősége van bármikor leiratkozni a hírlevélről a hírlevél „leiratkozás” ikonjára
kattintva. Az Adatkezelő az adatkezelést a leiratkozással egyidejűleg megszünteti.

6. Weboldal látogatási adatok
I.

Hivatkozások és linkek

1. Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak,
amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az
Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak
tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.
2. Adatkezelő ezért arra kéri az érintetteket, hogy tekintsék át az általuk meglátogatott
oldalak adatvédelmi tájékoztatóját mielőtt az adott, nem az Adatkezelőhöz tartozó oldalon
az adatait bármilyen formában megadná.
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II.

Cookie-k

3. Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak,
miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén
csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is
kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott
tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai
eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.
4. Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:
a. Feltétlenül szükséges cookie-k
i. Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő
működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja
garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt,
hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó
hozzá fog jutni.
ii. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy
olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.
iii. Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek
információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e,
működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az
Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve
jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.
b. Funkcionális cookie-k
i. Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott
következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott
beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).
c. Célzott cookie-k
i. A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő
hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon
elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez
kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb
ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.
d. Harmadik fél által biztosított cookie-k
i. Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél –
például egy közösségi oldal - által biztosított cookie, amely lehetővé
teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan
információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra
használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg
az érintett számára.
5. A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát
weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.
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III.

Analitika, Facebook pixel (képpont)

6. Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel
(korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be,
amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy
végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei
megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók
számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli
konverzió. A Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A
Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található
bővebb információ.
IV.

Facebook remarketing

7. Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el,
amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő
reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A
Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít.
A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb
információ.
V.

Google Adwords remarketing

8. Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el,
amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő
reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat
webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival
kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat
nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a
http://support.google.com oldalon található bővebb információ.
9. Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes
adatok gyűjtésére.
10. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző
automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket
kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.
11. Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével
állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.

12. Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos
tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy
nem fogadják el a cookie-kat.
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7. Üzleti partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése
Az Adatkezelő számos üzleti partnernek nyújt szolgáltatást. E cégekkel, társaságokkal
rendszeres kapcsolatot tartanak együttműködésük további javítása, a részükre nyújtott
szolgáltatások magas minőségének fenntartása érdekében. Az üzleti partnerek kapcsolattartó
adatait az Adatkezelő a következők szerint kezeli.
A személyes adatok kezelője: az Adatkezelő.
Az adatkezelés célja: üzleti kapcsolatok fenntartása, erősítése.
Az adatkezelés jogalapja: az üzleti partnerrel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont).
A kezelt személyes adatok köre: név, elérhetőség (telefon, e-mail cím, beosztás)
Az adatkezelés időtartama: a szerződéses kapcsolat fennállását követő 2. év végéig
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését, pontosítását
c) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes
adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatot ne
törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb
harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
d) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az
érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére
egy másik adatkezelőnek továbbítsa az Adatkezelő.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: az Adatkezelő a személyes adatokat
tartalmazó iratokat zárt, biztonságos helyen tárolja, az elektronikusan tárolt iratokat
megfelelő biztonsági intézkedésekkel védik. A megadott adatokat a fentieken túl kizárólag az
Adatkezelő erre kijelölt munkatársai kezelhetik.
8. Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok
személyes adatok közlése céljából megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő e szervek
részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes
adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.
9. Adatfeldolgozás, adatátadás-, és továbbítás
1. Főszabály alapján Adatkezelő külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt
adatokat maga dolgozza fel.
2. Abban az esetben, ha Adatkezelő könyvelési, bérszámfejtési feladatokkal, és/vagy
kézbesítés, csomagkiszállítás, tárhely/szerverszolgáltatás, rendszergazdai vagy egyéb,
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3.

4.
5.
6.

adatfeldolgozói feladatnak minősülő feladatokkal harmadik személyt bíz meg, akkor e
partner, mint adatfeldolgozó adatai a Szabályzatban kerülnek meghatározásra.
Abban az esetben, ha Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, úgy a következő
szabályokat kell betartani és betartatni:
a. Az adatfeldolgozó számára az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások
jogszerűségéért az Adatkezelő felel.
b. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, valamint az Adatkezelő által
meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért,
megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.
c. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem
vehet igénybe.
d. 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.
e. Az EU 2016/679 Rendelet 33. cikk. 2. bek. alapján az adatfeldolgozó az
adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan
késedelem nélkül bejelenti az Adatkezelőnek.
Adatok továbbítására, valamint az Adatkezelő által kezelt adatbázis más adatkezelővel
történő összekapcsolására csak az érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása
alapján kerül sor.
Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja, és
az adattovábbítás címzettjének a személye meghatározott.
Az érintett hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a nyilatkozatát az
adattovábbítással érintett minden adat, az adattovábbítás címzettje, célja, adatkezelés
várható ideje ismeretében adja meg.

Adatmegosztás Adatkezelő szervezetén belül
7. Adatok Adatkezelőn belül történő megosztás kizárólag úgy történhet, ha a megosztani
kívánt adat(ok)hoz a címzett adatgazdának is van hozzáférési jogosultsága és az adatgazda
feladatainak ellátáshoz szükséges az adat. Az adatgazda ezt megelőzően köteles
beszerezni a címzett adatgazda hozzáférési jogosultságával kapcsolatos információkat.
Adattovábbítás az Adatkezelőtől eltérő harmadik fél felé
8. Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor
továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára
megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az
adattovábbításhoz hozzájárult.
9. Az előző pontnak megfelelően, Adatkezelő kizárólag azokat az adatokat továbbíthatja
Partnerei számára, amelyekhez érintett előzetesen hozzájárult.
10. Adatkezelő minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy érvényre juttassa az
adatvédelem elveit és a célnak megfelelő, de a lehető legkevesebb adatot továbbítsa
Partnerei irányába.
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11. Adatkezelő a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adattovábbításokon túl, az érintetti
felhatalmazás alapján és körében továbbíthat adatot, ezért a más számára történő,
továbbá a felhatalmazáson kívül eső más adat továbbítása tilos.
10. Adatbiztonság, a személyes adatok tárolása, az információ-biztonság
1. Személyes adat csak az adott adatkezelés célja szerint kezelhető.
2. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges
technikai és szervezési intézkedéseket az informatikai eszközök útján tárolt
adatállományok tekintetében.
3. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági
szabályok érvényesüljenek.
4. Ugyancsak gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó
jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
5. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi 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.
6. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő jelen szabályzattól
tartalmilag és formailag elkülönülő szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján is
gondoskodhat.
7. Adatkezelő a vonatkozó jogszabályokban, a jelen Szabályzatban és egyéb,
adatvédelemmel kapcsolatos szabályzatokban és egyebekben meghatározott, az
adatbiztonság magas fokú érvényesülését biztosító rendben köteles eljárni.
8. Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az
érintett Munkatársak megfelelő felkészítéséről, ha Munkatársat foglalkoztat.
9. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és
alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges
adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű
védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
10. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik
különösen:
a. A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül
a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről
(hozzáférés védelem, hálózati védelem);
b. Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről,
ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített,
biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
c. Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
d. Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen
belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az
ilyen
események
következtében
bekövetkező
károsodások
helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
11. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy
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a. az érintett által megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen
szabályzatban meghatározott adatokkal és módon kapcsolja össze.
b. gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan
munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó
feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges.
c. az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével
kerül sor.
d. a hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre
kerülnek.
e. az adatokról biztonsági mentés készül.
12. Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az
érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.
13. Adattovábbításra az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az
ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett kerül sor az
adatkezelés céljának, jogalapjának és elveinek betartása mellett. Az érintett személyes
adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, harmadik személy részére nem
teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően írja elő.
14. Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható,
beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem
minősülnek.
11. Az adatkezelő nyilatkozatai
1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy
a. az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően jár el.
b. az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat
kizárólag azok a Munkatársak ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel
kapcsolatban feladatuk van.
c. gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére
folyamatosan hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét és
előzetes tájékoztatás kötelezettségét.
d. a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi
előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és
szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan
betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
e. az érintettek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal
összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési
intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása
érdekében eljárási szabályokat alakít ki.
f. az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és
adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést
elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.
g. a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés,
megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek
garantálása érdekében.
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h. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért
felelősségét kizárja.
i. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az
esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak
abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy
törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes
adatra nézve teljesülnek.
j. kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális vállalatlánchoz
nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie
nem szükséges.
k. személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére
nem továbbít, nem ad át.
l. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az
érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett
személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az
adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett
intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott
egyéb adatokat, ha jogszabály ilyeneket előír.
m. az EU 2016/679 Rendelet 33. cikke alapján a személyes adat jogellenes kezelése
vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettsége keletkezik a felügyelő hatóság,
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy
az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – megteszi a bejelentést a felügyeleti
hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az
adatbiztonsági incidensek bejelentésének kötelezettsége indokolt és nem jelent
aránytalan terhet az adatkezelőkre nézve.
n. 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, így közli
i. az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
ii. az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
2.
3.

Az Adatkezelővel jogviszonyban álló, nem adatfeldolgozási feladatot végző szerződéses
Partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.
Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban
tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy
jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés,
megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.
12. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését,
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visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon,
illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.
Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül,
de legkésőbb 30 napon belül, a vonatkozó szabályzatunknak megfelelően. Az érintetteknek a
lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.
Tájékoztatáshoz való jog:
Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi
információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható,
érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva,
ugyanakkor precíz módon nyújtsa.
A tájékozódáshoz való jog írásban, az 1. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken
keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását
követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben az
Adatkezelő munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.
Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes
adat kezelése, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz
hozzáférést kapjon. Az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon
címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték
vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli)
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett
időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a
felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó
információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes
adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az
érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő
garanciákról.
Helyesbítés joga:
E jog értelmében bárki kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes
adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére
indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:
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 adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
az adatkezelésre;
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d) a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a következők szerint:
a) A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat
végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A személyes adatok adatbázisból való törlése csak írásbeli kérelem esetén lehetséges, mely a
kézhezvételt követő 30 napon belül történik. Az erre irányuló kérést az adatokat regisztráló
ügyfélszolgálati irodának, vagy e-mailben az Adatkezelő e-mail címére kell eljuttatni.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek
esetén, tehát ha:
a) a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok
pontosságának ellenőrzését;
b) b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
d) d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a 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
Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.
Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az Adatkezelő word vagy excel
formátumban tudják teljesíteni az érintett ilyen kérését.
Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
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Eljárási szabályok:
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti 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.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül
megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesznek 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.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett 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.
Kártérítés és sérelemdíj:
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni
vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az
adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik
felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az
Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha
több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó
érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott
károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a
teljes kárért.
Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt
előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
13. Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:
1. 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
2. Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt
személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén
bejelentéssel, panasszal élhet:
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Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu
Budapest, 2018. május 25.
Vízfolyam Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
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