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ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
I.

BEVEZETÉS

A K-X Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2440 Százhalombatta, Nap utca 26., cégjegyzékszám: 1309-177092, adószám: 23904644-2-13, továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) legfőbb szerve 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) szóló AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (továbbiakban: GDPR vagy Általános
Adatvédelmi Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény („E-ker tv."), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezései alapján elfogadta az alábbi adatkezelési, adatvédelmi tájékoztatót
(továbbiakban: Tájékoztató).
Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és
szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a
GDPR rendelettel és más jogszabályokkal összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő
felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi. A fentiekben említett intézkedések részeként az adatkezelő
megfelelő belső adatvédelmi szabályokat is alkalmaz, melyeket az adatvédelmi szabályzatában határozz meg.
Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre,
körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és
súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az
adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek
célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt az e rendeletben
foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az
adatkezelés folyamatába.
Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés
szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél
szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük
mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy
biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne
válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.
Jelen tájékoztató az alábbi oldal adatkezelésével kapcsolatban is nyújt tájékoztatást:
http://k-xconsulting.com
A jelen Tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:
http://k-xconsulting.com
A Tájékoztató módosításai a fenti webcímen történő közzététellel lépnek hatályba.
Az adatkezelő és elérhetőségei:
Név:
K-X Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
2440 Százhalombatta, Nap utca 26.
E-mail:
office@k-xconsulting.com

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
Név:
Székhely:
E-mail:
Telefon:

……………………….
……………………….
……………………….
+36 ………………..
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Jelen adatvédelmi tájékoztató elkészítése, szerkesztése az adatkezelő megbízása alapján a PR-System Kft. és a Madák Ügyvédi Iroda
együttműködésében készült és a teljes tájékoztató, annak szövege, valamennyi melléklete a PR-System Kft. és a Madák Ügyvédi Iroda mint szerzők
tekintetében SZERZŐI JOG ÁLTAL VÉDETT! Annak mindennemű – akár teljes, akár részleges – felhasználása, kivonatolása, másolása, idézése, annak
az adatkezelőn kívül más adatkezelők általi felhasználása teljes mértékben TILOS!
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II.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai
feladatot az adaton végzik.

2. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely
az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

3. 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;

4. 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. Jelen tájékoztató
vonatkozásában az adatkezelő a Tájékoztató I. Bevezető részében megjelölt szervezet, személy.

5. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
6. 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. Ilyen incidens lehet például ha személyes adathoz
jogosulatlan hozzáférést, személyes adat jogosulatlan megváltoztatását, személyes adat jogosulatlan továbbítását,
személyes adat jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát,
személyes
adat
jogosulatlan
törlését
vagy
megsemmisítését, vagy véletlen megsemmisülését vagy sérülését észleli.

7. 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;

8. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
9. az érintett hozzájárulás: 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;

10. 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;

11. felügyeleti hatóság: a GDPR 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, Magyarországon ez
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

12. 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;

13. Honlap(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett k-xconsulting.com internetes oldal és ezen honlap aloldalai.
14. képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
által a GDPR 27. cikke alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt
vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra a GDPR rendelet értelmében háruló
kötelezettségek vonatkozásában;

15. különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó
személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, egészségügyi adat
valamint a bűnügyi személyes adat; c) a genetikai adat, a biometrikus adat,

16. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy
földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
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17. 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;

18. 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;

19. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
III.
1.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni
(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a
célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az
eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell
korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak
érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék
vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése
céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő
tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1)
bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme
érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott
tárolhatóság”);

f)

kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával
biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve
(„integritás és bizalmas jelleg”).

2.

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására
(„elszámoltathatóság”).

3.

Közös adatkezelés: Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok
közös adatkezelőknek minősülnek. A közös adatkezelők átlátható módon, a közöttük létrejött megállapodásban
határozzák meg a kötelezettségek teljesítéséért fennálló, különösen az érintett jogainak gyakorlásával kapcsolatos
feladataikkal összefüggő felelősségük megoszlását, kivéve azt az esetet és annyiban, ha és amennyiben az
adatkezelőkre vonatkozó felelősség megoszlását a rájuk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog határozza meg.
Ezen megállapodásnak megfelelően tükröznie kell a közös adatkezelők érintettekkel szembeni szerepét és a velük
való kapcsolatukat. A megállapodás lényegét az érintett rendelkezésére kell bocsátani. Az érintett a fentiekben
említett megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel
szemben gyakorolhatja az az adatkezelő adatvédelmi szabályzatában és az irányadó jogszabályokban, GDPR-ban
rögzített jogait.

4.

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz
hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően
kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi.
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IV.

ADATKEZELÉSEK:

1. Az adatkezelő által végzett adatkezelések GDPR, uniós jog és a magyar jog által biztosított jogalapjai:
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. Ezen esetben az
adatkezelés célját e jogalapra hivatkozással kell meghatározni.

d)

az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt
szükséges;

e)

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.

2. Az érintett hozzájárulásának szabályai, érvényességi feltételei:
2.1. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
2.2. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú
személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Amennyiben az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy
jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, akkor az érintett illetve a felette szülői felügyeletet
gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat
hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – az adatkezelő által
interneten nyújtott szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes
szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.
A gyerekekről rendezvények során készített fényképek készítésével és nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos
elvárásokról a magyar hatóság külön közleményt adott ki, mely szerint a gyermekekről készült felvételek személyes
adatnak minősülnek, ezért kezelésükhöz szükséges az adatalany illetve törvényes képviselőjének felhatalmazása
•
14 év alatti gyermek esetében a szülő,
•
14-16 év között a szülő és a gyermek közösen,
•
16 év fölött pedig már kizárólag a gyermek jogosult a hozzájárulás megadására.
Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti
jogok gyakorlására jogosult – a nevelési, oktatási intézménynek azonban nem feladata, hogy ezt a kérdést mélységében
vizsgálja, el kell fogadnia az erről szóló szülői tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az ellentmondást az erre jogosult
hatóságnak (gyámhatóság, bíróság) kell megoldania. (NAIH közlemény: https://www.naih.hu/files/2017-08-31kozlemeny-diakok-fenykepe-isk-honlapon.)
3. Az adatkezelő által végzett egyes adatkezelések:
3.1.

Álláshirdetéssel kapcsolatos adatkezelés

3.1.1.

Az adatkezelés megnevezése és célja: Munkaerő-toborzás, kiválasztás, a meghirdetett pozíció betöltése.

3.1.2.

Az adatkezelés jogalapja: Infotv. 5. § (1) b) / GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett hozzájárulása, ami az
érintett pályázati anyagának elküldésével kerül megadásra.

3.1.3.

Az érintettek köre: Álláshirdetésre jelentkező valamennyi érintett.

3.1.4.

A kezelt adatok kategóriái: Név, telefonszám, e-mailcím, születési hely és idő, iskolai végzettség, szakmai
tapasztalat, előző munkahelyekre vonatkozó adatok, nyelvtudás (amiket a jelentkező az önéletrajzában,
pályázati anyagában megad).

3.1.5.

Az adatkezelés időtartama: A honlapunkon, állásportálon keresztül vagy egyéb forrásból beérkezett pályázati
anyagokat 1 évig (illetve az érintett törlési kéréséig) őrizzük a beérkezéstől számítva, tekintettel arra, hogy a
kiválasztási folyamat elhúzódása, sikertelensége esetén olyan pályázókkal is rendszeresen felvesszük a
kapcsolatot, akik akár több hónappal a kapcsolatfelvétel előtt jelentkeztek valamilyen állásra.

3.1.6.

Kik férhetnek hozzá az adatokhoz az adatkezelőnél: HR vezető, vezető tisztségviselő, a keresett munkatárs
leendő vezetője.
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3.1.7.

3.2.

3.3.

Az adatkezelő a benyújtott pályázaton, majd a kiválasztási eljáráson kívül nem gyűjt további adatokat a
pályázókról.
Az adatkezelő főtevékenységével kapcsolatos adatkezelés:

3.2.1.

Az adatkezelés megnevezése és célja: Adószakértői tevékenység jogi személyeknek (társaságoknak) és
magánszemélyeknek

3.2.1.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) b)
alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
Infotv. 5. § (1) a) // GDPR 6. cikk (1) c) alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges, GDPR 6. cikk (1) f) alapján az adatkezelés az adatkezelő vagy
egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

3.2.2.

Az érintettek köre: az adatkezelőnek a tevékenységével kapcsolatban megbízást adó személyek

3.2.3.

A kezelt adatok kategóriái: kapcsolattartó neve, e-mail címe, tel. száma, a társaság könyvelési adatai
(főkönyvi kivonat, kartonok, számlák, szerződések, számviteli bizonylatok, adókalkulációk stb.),
dolgozók, társasággal szerződéssel kapcsolatban állók adatai, jövedelmi adatok, taj szám, adóazonosító,
a megbízó személyes adatai (név, cím, tel. szám, születési adatok, jövedelem adatok,) adóazonosító, taj
szám, illetve minden egyéb a hatályos jogszabályok által esetlegesen megkívánt további személyes adat.

3.2.4.

Az adatkezelés időtartama: A az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az
Adatkezelő az adatokat a szerződés teljesítését követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az
adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. vagy egyéb jogszabály alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat
az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződés teljesítését követően 8 év múlva
törli.

3.2.5.

Kik férhetnek hozzá az adatokhoz az adatkezelőnél: az adott tevékenységet végző munkatársak, az
adatkezelő cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselői

3.2.6.

Jelen adatkezelés esetében a személyes adat szolgáltatása az érintett hozzájárulásán alapul, szerződés
teljesítéséhez, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, az adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, a szerződés megkötésének előfeltétele a
személyes adatok kezelése, az érintett köteles a személyes adatokat megadni, hogy az adatkezelő a
szolgáltatását nyújtani tudja, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem
tudja az adatkezelő az elvárt szolgáltatást nyújtani.

Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés:

3.3.1.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb.
közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

3.3.2.

Az
érintettek
köre:
Valamennyi
érintett,
aki
regisztrált
a
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a
weboldalt.

3.3.3.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak
vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

3.3.4.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges
adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról,
azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az
érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve
az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

3.3.5.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi
oldalakon.

3.4.
Anonim látogatóazonosítók, Cookie-k (sütik) kezelése
3.4.1.
Az adatkezelő sütiket (cookie-kat) használ a weboldalai (www.k-xconsulting.com, a továbbiakban: honlap)
üzemeltetése során. A honlap látogatásakor a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy az
adatkezelő a weboldal bizonyos funkcióinak működéséhez sütiket használ, illetve egy link, amely ehhez a
tájékoztatóhoz vezet. A sütik használatához az érintett azzal járul hozzá, hogy rákattint a felugró feliratsávon
található „Elfogadom” gombra. Az adatkezelő a honlap használatának elemzése és ezáltal szolgáltatásainak
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javítása érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagokat, ún. sütiket (cookie) helyez el és olvas vissza
az érintett böngészőjének közreműködésével. Erre azért van szükség, mert ha az érintett böngészője
visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az
érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a honlap tartalma tekintetében. A sütiket az érintett
bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik
kezelésére általában a böngészők „Eszközök/Beállítások” menüjében az „Adatvédelem” beállításai alatt, cookie
vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
3.4.2.

Az adatkezelő honlapjára jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”,
„bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges
előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

3.4.3.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

3.4.4.

Az érintettek köre: A honlapot látogató valamennyi érintett.

3.4.5.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a látogatók nyomon követése.

3.4.6.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának
kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető
vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a
szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

3.4.7.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k
esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg más esetben akár több évig tart.

3.4.8.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel
személyes adatokat az adatkezelő.

3.4.9.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat
törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

3.4.10. A honlap kizárólag az alábbi célok érdekében kezel sütiket:
a) a sütikre vonatkozó, felugró ablakban megjelenő tájékoztató tudomásul vételének ellenőrzése érdekében: Ezen
sütik kezelésének jogalapja az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről,
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdése, illetőleg az érintett
hozzájárulása, amelyet az internetes böngésző megfelelő beállításaival ad meg vagy von vissza. Ha rákattintott
a felhasználó, többé nem ugrik fel a tájékoztató szöveg – ez a felhasználó kényelmét szolgáló funkció.
Azonosító: cookiebar
Adattartalom, leírás: A sütikre vonatkozó felugró tájékoztató elfogadásának megjegyzése
Élettartam: 1 év
b) a Google Analytics szolgáltatás igénybevétele: A holnap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak
független mérését a Google Analytics beépülő mérőkódjával külső szolgáltatóként a Google segíti. A Google
Analytics sütik kezelésének jogalapja az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről,
feldolgozásáról és a magánélet védelméről 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdése, illetőleg az Ön
hozzájárulása, amelyet az internetes böngésző megfelelő beállításaival ad meg vagy von vissza.
Az érintett által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google
egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a
Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő
szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Google Analytics
keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival.
A Google Analytics sütik funkciója: a Google Analytics a sütijeivel a honlap üzemeltetőjét segíti abban, hogy a
honlap használatáról megtudja a legfontosabb információkat és ezekből következtetéseket vonjon le a honlap
fejlesztése érdekében. Ezek a sütik anonim formában gyűjtik az információkat (pl. a látogatások számát, mely
oldalról érkezett a felhasználó, és mely oldalakat látogatta meg), anélkül, hogy a felhasználót azonosítanák. A
Google Analytics sütikre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztatás az alábbi honlapokon érhető el:
•
Google adatvédelmi irányelv (https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/)
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•

Google Analytics fejlesztőknek szóló tájékoztató
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)

Azonosító: _ga
Adattartalom, leírás: felhasználók megkülönböztetése
Élettartam: 2 év
Azonosító: _gat
Adattartalom, leírás: felhasználók megkülönböztetése
Élettartam: 24 óra
Azonosító: _gid
Adattartalom, leírás: lekérdezési gyakoriság szabályozása
Élettartam: 1 perc
c) Google Adwords konverziókövetés használata: A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az
adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google
konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA; „Google“).
Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges
cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie- knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak
semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. Amikor a Felhasználó a weboldal
bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy
Felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords
ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az
AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek
így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók
számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani
lehetne.
Ha az érintett nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy
böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután az érintett nem fog szerepelni a
konverziókövetési statisztikákban.További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi
oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/
3.4.11.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és
adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban hivatkozott egyes Honlapokon hirdető, vagy azon más
módon megjelenő az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz,
szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy
ellenkező tájékoztatás hiányában a jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók
szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található
hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési
tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen
felelősséget nem vállal.

3.4.12.

Az adatkezelő rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze
a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások
igénybevételekor keletkező adatokkal.

3.4.13.

Ezen adatkezelés során igénybevett adatfeldolgozó:
Cégnév: Nextserver Kft.
Cím: 6722 Szeged, Mérey utca 12.
Levelezési cím: 6722 Szeged, Mérey utca 12.
Telefonszám: +36 1 445 1300
E-mail cím: info@nextserver.hu
Webcím: www.nextserver.hu
A fenti cég a tárhelyszolgáltatója az adatkezelő Honlapjának, aki a fentiek szerinti cookie-kat láthatja, kezeli
a fentiek szerinti jogalapon és módon.

3.5. Marketing célú adatkezelés – Hírlevél tevékenység
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3.5.1.

Az adatkezelés megnevezése és célja: Reklámanyagok küldése e-mailben – Célja: reklámot tartalmazó
elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az
aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

3.5.2.

Az adatkezelés jogalapja: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6. § (1) – az érintett személy előzetes, egyértelmű és kifejezett
hozzájárulása, ugyanis a fent nevezett jogszabályhely értelmében a Felhasználó előzetesen és
kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a
regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. További jogalap a GDPR 6. cikk (1) a) alapján az
érintett hozzájárulása.

3.5.3.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

3.5.4.

A kezelt adatok kategóriái: A lehetséges címzett neve, beosztás, e-mail címe, (ha megadta, telefonszáma),
termékekkel, szolgáltatással kapcsolatos érdeklődési kör, feliratkozás időpontja, a feliratkozáskori IP
cím.

3.5.5.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az
adatkezelés.

3.5.6.

Kik férhetnek hozzá az adatokhoz az adatkezelőnél: marketing tevékenységért felelős munkatárs,
értékesítésért felelős munkatársak, ügyfélkiszolgálással foglalkozó munkatársak, az adatkezelő
informatikusa

3.5.7.

Az adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az érintett korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok, hírlevelek küldéséről az alábbi elérhetőségeken. Ebben az esetben
az adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli
nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az érintettet. Érintett a reklámokról
leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva is.
Az érintett az adatkezelő reklámleveleiről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat
a következő elérhetőségen: Postacím: 2440 Százhalombatta, Nap utca 26., E-mailcím: office@kxconsulting.com, Ügyfélszolgálati telefonszám: +36-20-772-10-32. Továbbá, ha az érintett
reklámüzentet kap az adatkezelőtől e-mailben, minden ilyen emailben emlékeztetni fogja az adatkezelő
az érintetett, arra, hogy bármikor lehetősége van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozni.
Ha az érintett nem adott hozzájárulást ahhoz, hogy hírlevelet kapjon, akkor a nem reklám célú adatkezelő
által küldött egyéb (pl.: a regisztráció vagy a megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mail, e-számla, stb.)
e-mailben (levélben) sem lehet reklám.

3.5.8.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett köteles a fentiek szerinti személyes adatokat
megadni, ha hírlevelet szeretne kapni az adatkezelőtől, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a
következményekkel jár, hogy nem tud az adatkezelő az érintettnek hírlevelet küldeni.

3.5.9.

Az adatkezelő, nyilvántartást vezet azokról a személyekről, akik a reklám küldéséhez hozzájárultak.
Ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó – adat azonban csak a hozzájáruló
nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető és harmadik fél számára
kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. A nyilvántartásban szerepel kell a
hozzájáruló nyilatkozat dátuma is bizonyítva, hogy az adatkezelő csak a hozzájáruló nyilatkozat
beszerzése után vette nyilvántartásba az érintettet.

3.5.10.
Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók adatai:
•
A hírlevél küldő webes felület - https://hu.wordpress.org/
3.6.

Ügyfelek és potenciális ügyfelek kapcsolattartóinak kezelése egyedi szerződések, érdeklődés esetén
(továbbiakban: Ügyfélkapcsolatok) és egyéb adatkezelés

3.6.1.

Az adatkezelés megnevezése és célja: Az adatkezelő egyedi ügyfélszerződéseinek megkötése (ideértve az
ajánlattételt is) és teljesítése, érdeklődés az adatkezelő szolgáltatásai iránt.

3.6.2.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) –adatkezelő jogos érdeke. Abban az esetben, ha a
kapcsolattartási adatokat az ügyféltől / potenciális ügyféltől (tipikusan munkáltatótól) kapjuk meg (pl.
szerződésben rögzítve), feltételezzük, hogy a munkáltató felhatalmazással rendelkezik az érintett
adatainak kiadása vonatkozásában. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapjának az Infotv. 5. § (1) b) //
GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett hozzájárulását tekintjük, amelyet képviseletében az adatkezelővel
szerződő vagy szerződni kívánó ügyfél (tipikusan munkáltató) adott meg.
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3.6.3.

A kezelt adatok kategóriái: Az adatkezelő egyedi megrendeléseken alapuló ügyfélszerződések
megkötése, teljesítése, az ilyen szerződéskötésre irányuló ajánlattételek, a szolgáltatásaink iránti
érdeklődések, megkeresések során kapcsolatba kerül a partner oldalán eljáró természetes személyekkel,
pl. érdeklődők kitöltik a honlapunkon lévő kapcsolatfelvételi űrlapot (név, emailcím, telefonszám, milyen
szolgáltatásunk iránt érdeklődik), az ügyfél oldalán eljáró ügyintéző személyek emailt küldenek az
adatkezelő munkavállalóinak szerződéskötés- vagy teljesítés céljából, amelyet automata aláírással látnak
el. A kezelt adatok köre így tipikusan: a szerződéssel kapcsolatban a partner oldaláról eljáró természetes
személy elérhetőségi adatai (név, cím, telefonszám, email cím), valamint a szerződés előkészítésével és
teljesítésével kapcsolatos tevékenysége.

3.6.4.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő által adott ajánlatok esetén az ajánlatért felelős értékesítési
munkatárs az ajánlat személyes adatokat tartalmazó részét 30 napon belül törli azt követően, hogy az
ajánlatkérő értesítését megkapta a pályázat eredményéről. Amennyiben a pályázat sikeres, a vonatkozó
szerződésben feltüntetett személyes adatokat az adatkezelő a szolgáltatás teljesítését követően a Ptk.
6:22. § alapján 5 év múlva (az elévülési idő elteltével) törli, annak érdekében, hogy egy esetleges jogvita
esetén bizonyítani tudja, hogy a szerződés teljesítése és az azzal kapcsolatos kommunikáció során
megfelelően járt el (pl. megfelelő email címre küldte meg kért információkat vagy akár fizetési
felszólítást, stb.).

3.6.5.

Kik férhetnek hozzá az adatokhoz az adatkezelőnél: értékesítésért felelős munkatársak

3.6.6.

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája
lenne az érintettnek, bármely módon (telefon, e- mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az
adatkezelővel.

3.6.7.

Adatkezelő a hozzá beérkezett és szolgáltatását igénybe nem vevő csak érdeklődő és ajánlattétellel nem
érintett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és
e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított
legfeljebb 2 év elteltével törli.

3.7.

Egyéb adatkezelés, valamennyi fentiekben részletezett adatkezelésre vonatkozó általános
rendelkezések:

3.7.1.

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad az adatkezelő tájékoztatást.

3.7.2.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése
esetén az adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok
rendelkezésrebocsátására. Az adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos
célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3.7.3.

Az érintettek fentiek szerinti valamennyi adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
•
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
•
•

3.7.4.

4.

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az
adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja az érintett
kezdeményezni:
•
postai úton a 2440 Százhalombatta, Nap utca 26. címen,
•
e-mail útján az office@k-xconsulting.com e-mail címen,
•
telefonon a +36-20-772-10-32számon.

A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:
4.1.
A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó
genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy
szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok a személyes adatok különleges kategóriáinak minősülnek,
melyek kezelése – bizonyos kivételektől eltekintve tilos.
4.2.

Az adatkezelő a személyes adatok ilyen különleges kategóriáinak egyikét sem kezeli.
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5.

Azonosítást nem igénylő adatkezelés:
Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik szükségessé az
érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, az adatkezelő nem köteles kiegészítő információkat megőrizni, beszerezni
vagy kezelni annak érdekében, hogy pusztán azért azonosítsa az érintettet, hogy megfeleljen a GDPR rendeletnek. Ha
ezen esetekben az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről
lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja. Ilyen esetekben az érintett hozzáférési joga, a helyesbítéshez való
jog, a törléshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog és az adatkezelőnek
személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési
kötelezettsége nem alkalmazható, kivéve, ha az érintett abból a célból, hogy az említett jogait gyakorolja, az
azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt. Ezen esetekben az adatkezelő az érintett jelen Tájékoztató
V. fejezetében említett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja,
hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

6.

Adatfeldolgozás:
6.1. Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet
igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR rendelet és jelen Tájékoztató
követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtására.
6.2. Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további
adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatja az
adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét
érinti, ezzel biztosítva lehetőséget az adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást
emeljen.
6.3. Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az uniós jog vagy tagállami jog alapján létrejött olyan – az adatkezelés
tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő
kötelezettségeit és jogait meghatározó –szerződésnek vagy más jogi aktusnak kell szabályoznia, amely köti az
adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben. A szerződés vagy más jogi aktus különösen előírja, hogy az
adatfeldolgozó:
a)

a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli – beleértve a személyes
adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való továbbítását is –, kivéve
akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő; ebben az
esetben erről a jogi előírásról az adatfeldolgozó az adatkezelőt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve,
ha az adatkezelő értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja;

b)

biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget
vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak;

c)

meghozza az adatkezelés biztonsága érdekében az adatkezelő adatvédelmi szabályzatában és a GDPR-ban
előírt intézkedéseket;

d)

tiszteletben tartja a további adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozóan az adatkezelő adatvédelmi
szabályzatában említett feltételeket;

e)

az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a
lehetséges mértékben segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett jogainak
gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében;

f)

segíti az adatkezelőt a GDPR és az egyéb jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe
véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat;

g)

az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése alapján minden
személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós
vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő;

h)

az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatkezelőre vonatkozó
meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és
elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni
vizsgálatokat is. Ezzel kapcsolatban az adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli,
hogy annak valamely utasítása sérti a GDPR rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi
rendelkezéseket,

i)

az adatfeldolgozó és bármely, az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel
rendelkező személy az átadott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően
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kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi,
j)

k)

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 a cég rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni,
az adatfeldolgozó és – ha van ilyen – az adatfeldolgozó képviselője nyilvántartást vezet az adatkezelő
nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról. A nyilvántartás az alábbi információkat
tartalmazza:
•

az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók neve és elérhetőségei és minden olyan adatkezelő neve és
elérhetőségei, amelynek vagy akinek a nevében az adatfeldolgozó eljár, továbbá – ha van ilyen – az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és
elérhetőségei,

•

az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái,

•

adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítása, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a
megfelelő garanciák leírása,

•

ha lehetséges, az GDPR 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések
általános leírása.

A nyilvántartást írásban kell vezetni, ideértve az elektronikus formátumot is.
l)

az adatfeldolgozó intézkedésekkel biztosítja
•

a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását,

•

az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés
segítségével történő használatának megakadályozását,

•

annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják,

•

annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat mikor és ki vitte
be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe,

•

a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

•

azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

6.4. Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további
adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, uniós vagy tagállami jog alapján létrejött szerződés vagy más jogi
aktus útján erre a további adatfeldolgozóra is ugyanazok az adatvédelmi kötelezettségeket kell telepíteni, mint
amelyek az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött, a fentiekben említett szerződésben vagy egyéb jogi
aktusban szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a
megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés
megfeleljen e rendelet követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit,
az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó
kötelezettségeinek a teljesítéséért.
6.5. Ha egy adatfeldolgozó a GDPR rendeletet és az adatkezelő adatvédelmi szabályzatát sértve maga határozza meg
az adatkezelés céljait és eszközeit, akkor őt az adott adatkezelés tekintetében adatkezelőnek kell tekinteni.
6.6. Az adatkezelő tevékenysége során a fentiekben felsorolt adatkezelések tekintetében az alábbi adatfeldolgozókat
veszi igénybe, az alábbi tevékenységekre
•

Orgován Zsuzsanna, egyéni vállalkozó. (1043.Budapest Erzsébet utca 18. 1/4., Tel: (+36) 20 205 1597, e-mail:
orgovan.zsuzsanna@gmail.com )
 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az adatkezelő könyvelési, könyvviteli, számviteli feladatainak
ellátása és a kezelt adatok köre, az érintett minden olyan adata, amely ezen tevékenység ellátáshoz
szükséges.
 Az érintettek köre: Az adatkezelő megbízói és munkavállalói, azok hozzátartozói.
 Az adatkezelés célja: Az adatkezelő jogszabályok által kötelezővé tett könyviteli, számviteli, adózási
kötelezettségeinek jogszabályok szerinti teljesítése.
 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §
(2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni a számviteli bizonylatokat. A könyvviteli elszámolást
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közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus,
illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések
hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
 Az adatfeldolgozás jogalapja: Infotv. 5. § (1) a) // GDPR 6. cikk (1) c) alapján az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, GDPR 6. cikk (1) f) alapján az adatkezelés az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
7.

Adattovábbítás:
7.1. Az adatkezelő cégen belül személyes adatok továbbítása csak a célhoz kötöttség elvének megfelelően történhet
olyan adatkezelőhöz, aki hozzáférési joggal rendelkezik az adatokhoz.
7.2. Személyes adatot továbbítani harmadik személy részére csak jogszabályban foglalt esetekben vagy az érintett
hozzájárulásával lehet, amennyiben az adatkezelés feltételei és garanciái minden egyes személyes adatra nézve
teljesülnek. Az adatfeldolgozásra irányuló adatátadás nem minősül adattovábbításnak. Az adatkezelő csak akkor
továbbíthatja az adatot, ha megvizsgálta, hogy annak jogszabályban foglalt feltételei fennállnak-e, illetve a
továbbítást követően az adatkezelés feltételei és garanciái minden egyes személyes adatra megvalósulnak-e. Ezen
szabályokat kell alkalmazni az adatkezelések valamint nyilvántartások összekapcsolása, ideértve az ugyanazon
adatkezelő adatkezeléseinek valamint nyilvántartásainak összekapcsolása esetén is.
7.3. Olyan személyes adatok továbbítására – ideértve a személyes adatok harmadik országból vagy nemzetközi
szervezettől egy további harmadik országba vagy további nemzetközi szervezet részére történő újbóli
továbbítását is –, amelyeket harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításukat
követően adatkezelésnek vetnek alá vagy szándékoznak alávetni, csak abban az esetben kerülhet sor, a GDPR
rendelet egyéb rendelkezéseinek betartása mellett, ha az adatkezelő és az adatfeldolgozó teljesíti a GDPR V.
fejezetében rögzített feltételeket. A GDPR V. fejezet valamennyi rendelkezését alkalmazni kell annak biztosítása
érdekében, hogy a természetes személyek számára a GDPR rendeletben garantált védelem szintje ne sérüljön.
7.4. Az adattovábbításról adattovábbítási nyilvántartást köteles a cég vezetni. Az adattovábbítási nyilvántartást az
adatátvétel, illetve az adattovábbítás évét követő ötödik év végéig (különleges adatok esetén húsz évig) meg kell
őrizni. Az adattovábbítási nyilvántartás az alábbi információkat tartalmazza:
d) az adattovábbító által kezelt/gyűjtött személyes adatok továbbításának időpontját,
e) a továbbított adatköröket,
f)
az adattovábbítás jogalapját
g) az adattovábbítás címzettjét (név, cím, székhely),
h) az adattovábbításért felelős nevét és telefonszámát.

V.
1.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az átlátható tájékoztatáshoz való jog
1.1.
Az érintettek tájékoztatása nem csupán akkor szükséges, amikor az adatkezelés jogalapja az érintett
hozzájárulásán alapul, hanem minden esetben teljeskörű, érthető tájékoztatási kötelezettség terheli az
adatkezelőt.
1.2.

Az adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és kötelezően megadandó
minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva nyújt, 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.

1.3.

Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok
megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
a)

az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b)

az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c)

a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d)

a „jogos érdeken” alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

e)

adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f)

adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
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kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá ezen adattovábbítás esetén a megfelelő és
alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra
vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás,
g)

a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól;

h)

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;

i)

az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét;

j)

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

k)

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;

l)

az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben
az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

A fentiek szerinti tájékoztatás nem szükséges, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az
információkkal.
1.4.

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván
végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a
fentiekben említett minden releváns kiegészítő információról.

1.5.

Az érintett részére a fentiek szerint nyújtandó tájékoztatást, információkat szabványosított ikonokkal is ki
lehet egészíteni annak érdekében, hogy a tervezett adatkezelésről az érintett jól látható, könnyen érthető
és jól olvasható formában kapjon általános tájékoztatást. Az elektronikusan megjelenített ikonoknak
géppel olvashatónak kell lenniük.

1.6.

Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az érintett rendelkezésére
bocsátja a következő információkat:
a)

az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b)

az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c)

a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

d)

az érintett személyes adatok kategóriái;

e)

a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f)

adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá ezen adattovábbítás esetén a megfelelő és
alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra
vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás,

g)

a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;

h)

a „jogos érdeken” alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;

i)

az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes
adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;

j)

az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való
visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét;

k)

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
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l)

a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból
származnak-e;

m) az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben
az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
Az adatkezelő ezen tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
a)

a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok
megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;

b)

ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel
való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy

c)

ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való
közlésekor.

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 minden releváns kiegészítő információról.
A fentiek szerinti tájékoztatás nem szükséges, ha és amilyen mértékben:

2.

a)

az érintett már rendelkezik az információkkal;

b)

a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy
erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben a fentiek szerinti
tájékoztatási kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen
adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia – az
információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos
érdekeinek védelme érdekében;

c)

az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

d)

a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség
alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

A hozzáférés joga
2.1.

2.2.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy
a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a.

az adatkezelés céljai;

b.

az érintett személyes adatok kategóriái;

c.

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték
vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi
szervezeteket;

d.

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;

e.

az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen;

f.

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g.

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h.

az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben
az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
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.
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2.3.

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,
észszerű 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. A fentiek szerinti másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan
mások jogait és szabadságait.

A helyesbítéshez való jog
3.1.
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.
3.2.

4.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, 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.

A törléshez való jog
4.1.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a)

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

b)

az érintett visszavonja 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 a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

4.2. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek értelmében azt törölni köteles, az
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható
lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő
adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
4.3. A fentiek ellenére sem kerülhet sor az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a)

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c)

a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d)

a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben az érintett törléshez való joga valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e)

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.4. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi törlésről, 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.
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5.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
a)

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)

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

c)

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)

az érintett 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.

5.2. Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak
az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.
5.3. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának
feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
5.4. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi 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.
6.

Az adathordozhatósághoz való jog
6.1. 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 hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
6.2. Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
6.3. Az adatok hordozhatóságához való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy
az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges.
6.4. Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7.

A tiltakozáshoz való jog
7.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a jogos érdeken és közérdeken 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.
7.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy
bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást
is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
7.3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
7.4. A fentiek szerinti tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten
fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól
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elkülönítve kell megjeleníteni.
7.5

8.

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.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
8.1. 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.
8.2. A fentiek szerinti jog nem illeti meg az érintetett abban az esetben, ha az automatizélt döntéshozatal során
születendő 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.

VI.

INTÉZKEDÉSI SZABÁLYOK, HATÁRIDŐK

1.

Az adatkezelő elősegíti az érintett a jelen tájékoztató V. fejezet szerinti jogainak a gyakorlását. Az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet a jelen tájékoztató V. fejezet szerinti jogaival kapcsolatos 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 tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt
másként kéri.

2.

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.

3.

Az érintettnek a tájékoztatást díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy
– különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával
vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a)

észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b)

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.
4.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban,
további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

5.

Az adatkezelő tájékoztatási kötelezettség megtagadási nyilvántartást vezet azokról az esetekről, amikor az érintettek
személyes adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatási kérelmet az adatkezelő megtagadta. A nyilvántartás adatai
nem törölhetők. A tájékoztatási kötelezettség megtagadási nyilvántartás alapján az adatkezelő az érintettnek, illetve
meghatalmazottja számára nyújthat tájékoztatás az érintettre vonatkozóan. A tájékoztatás feltétele, hogy a
meghatalmazott által beadott írásbeli kérelem esetén a tájékoztatás kérése teljes bizonyító erejű magánokiratban
érkezzen, és az iratból a meghatalmazotti jogosultság kitűnjön, valamint az érintett személyazonosságát, illetve a
meghatalmazott meghatalmazotti jogosultságát hitelt érdemlően igazolja.

VII. ADATBIZTONSÁG:
1.

Intézkedések az adatbiztonság érdekében:
1.1. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az
adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és
szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai
és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű
adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
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a)

a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b)

a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének
biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c)

fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való
hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d)

az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

1.2. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő
olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen
vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra
hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.
1.3. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó megfelelő intézkedésekkel, utasításokkal biztosítja azt, hogy az adatkezelő
vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes
személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az
ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.
2. Eljárás adatvédelmi incidens esetén:
2.1.
Bejelentés a felügyeleti hatóságnak
2.1.1.
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti
hatóságnak, 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.
2.1.2. A bejelentésben legalább:

2.2.

a)

ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és
hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

b)

közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és
elérhetőségeit;

c)

ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

d)

ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését
célzó intézkedéseket.

2.1.3.

Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan
késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

2.1.4.

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez
kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. A nyilvántartás nem
tartalmazhat érintetti személyes adatokat. Az adatvédelmi incidensekről az adatkezelő az adatokat a
nyilvántartásában személyes adatokat érintő incidens esetében 5 évig, a különleges adatokat érintő
incidens esetében 20 évig őrzi meg.

Az érintett tájékoztatása:
2.2.1.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az
adatvédelmi incidensről.
2.2.2.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens
jellegét, és legalább:

a)

közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és
elérhetőségeit;

b)

ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

c)

ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését
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célzó intézkedéseket.
2.2.3.

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, fent 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.

2.2.4. Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután
mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az
érintett tájékoztatását.
VIII. ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT:
1.

Az adatkezelő a GDPR rendelkezései betartásának biztosítása és bizonyítása céljából köteles megfelelő intézkedéseket
tenni, többek között „a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú
kockázat figyelembevételével”.

2.

Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa –, figyelemmel annak jellegére,
hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy
a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Ilyen például a kamerarendszerrel
kapcsolatos adatkezelés és a munkavállalók céges internet valamint céges eszközhasználatának ellenőrzése is.

3.

Olyan egymáshoz hasonló típusú adatkezelési műveletek, amelyek egymáshoz hasonló magas kockázatokat jelentenek,
egyetlen hatásvizsgálat keretei között is értékelhetőek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az adatkezelőnek
folyamatosan értékelniük kell az adatkezelési tevékenységeikből eredő kockázatokat, hogy felismerje, ha az
adatkezelés valamely fajtája „valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve”.

4.

Az adatkezelőknek az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésére vonatkozó kötelezettségét a személyes adatok
kezeléséből eredő kockáztok megfelelő kezelésére vonatkozó általános kötelezettséggel összefüggésben kell
értelmezni. A „kockázat” olyan eshetőség, amely a súlyosság és valószínűség szempontjából jellemez valamilyen
eseményt és annak következményeit. A „kockázatkezelés” viszont a szervezet kockázati vonatkozású irányítására és
ellenőrzésére szolgáló összehangolt tevékenységek összességeként határozható meg. Az adatvédelmi hatásvizsgálatot
nyilvánvalóan az adatkezelés megkezdése előtt kell elvégezni.

5.

Ha van kijelölt adatvédelmi tisztviselő, az adatkezelő az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésekor az adatvédelmi
tisztviselő szakmai tanácsát köteles kikérni.

6.

Az adatvédelmi hatásvizsgálatot különösen az alábbi esetekben kell elvégezni:
a)

természetes személyekre vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres és kiterjedt értékelése, amely
automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is –alapul, és amelyre a természetes személy tekintetében
joghatással bíró vagy a természetes személyt hasonlóképpen jelentős mértékben érintő döntések épülnek;

b)

a személyes adatok különleges kategóriái– úgymint a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási
vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes
személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes
személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok - vagy a büntetőjogi
felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok nagy
számban történő kezelése; vagy

c)

nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése.

A fentiek alapján adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésére lehet szükség például
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7.

8.

9.

a)

amikor az adatkezelő ír elő alkalmassági vizsgálatot,

b)

a céges internethasználattal és a céges e-mail fiókkal kapcsolatos adatkezelés esetén,

c)

a céges eszközök használatával (laptop, mobil telefon, tablet, fényképezőgép, kamera, stb.) kapcsolatos
adatkezelés esetén,

d)

a GPS rendszeresítésével és

e)

elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával kapcsolatos személyes adatok kezelésének esetén is.

Az adatvédelmi hatásvizsgálat kiterjed legalább:
a)

a tervezett adatkezelési műveletek módszeres leírására és az adatkezelés céljainak ismertetésére, beleértve
adott esetben az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdeket;

b)

az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági vizsgálatára;

c)

az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálatára; és

d)

a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatására, ideértve a személyes adatok védelmét és a GDPR
rendelettel való összhang igazolását szolgáló, az érintettek és más személyek jogait és jogos érdekeit figyelembe
vevő garanciákat, biztonsági intézkedéseket és mechanizmusokat.

Az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésének szükségszerűségét indokolják főleg az alábbi esetek:
a)

Értékelés vagy pontozás, ideértve a profilalkotást és az előrejelzést is,

b)

Joghatással vagy hasonló jelentős hatással járó automatizált döntéshozatal,

c)

Módszeres megfigyelés - Az ilyen jellegű megfigyelés azért tartozik a figyelembe veendő szempontok közé, mivel
a személyes adatok gyűjtése olyan körülmények között folyhat, ahol előfordulhat, hogy az érintettek nem tudják,
ki gyűjti és hogyan használja fel adataikat. Ezenkívül az egyéneknek talán nincs lehetőségük elkerülni, hogy
közterületeken (vagy nyilvános helyeken) érintetté váljanak ilyen adatkezelésben.

d)

Különleges adatok vagy fokozottan személyes jellegű adatok kezelése,

e)

Nagy számban kezelt adatok,

f)

Adatkészletek egymással való megfeleltetése vagy összevonása,

g)

Kiszolgáltatott helyzetben lévő érintettekkel kapcsolatos adatok - az ilyen jellegű adatok kezelése azért tartozik a
figyelembe veendő szempontok közé, mivel nincs hatalmi egyensúly az érintettek és az adatkezelő között, ami azt
jelenti, hogy az egyének adott esetben nem tudják adataik kezelését könnyen engedélyezni vagy ellenezni, illetve
nem tudják a jogaikat gyakorolni. A kiszolgáltatott helyzetben lévő érintettek közé sorolhatók a gyermekek, a
munkavállalók, a lakosság különleges védelmet igénylő, kiszolgáltatottabb helyzetben lévő rétegei (mentális
betegségben szenvedők, menedékkérők vagy az idősek, betegek stb.), valamint az egyének minden olyan esetben,
amikor az érintett és az adatkezelő közötti kapcsolatban egyenlőtlen helyzet alakul ki.

h)

Új technológiai vagy szervezési megoldások innovatív használata vagy alkalmazása - például az ujjlenyomat- és az
arcfelismerés együttes használata a hatékonyabb beléptetés érdekében stb.

i)

Azok az esetek, amikor az adatkezelés önmagában véve “megakadályozza, hogy az érintettek a jogaikat
gyakorolják vagy szolgáltatásokat vegyenek igénybe vagy szerződést érvényesítsenek”. Ide tartoznak az érintettek
számára szolgáltatás igénybevételének vagy szerződéskötésnek a lehetővé tételére, módosítására vagy
elutasítására irányuló adatkezelési műveletek. Erre példa, ha egy bank hitelreferencia-adatbázis alapján szűri
ügyfeleit, hogy eldöntse, kínál-e nekik hitelt.

Az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése nem szükséges:
a)

ha a fentiek szerinti 5. pontban előírt esetek nem állnak fenn, továbbá

b)

ha a jogi kötelezettség teljesítése, vagy közérdekű feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés jogalapját uniós
vagy az adatkezelőre alkalmazandó tagállami jog írja elő, és e jog a szóban forgó konkrét adatkezelési műveletet
vagy műveleteket is szabályozza, valamint e jogalap elfogadása során egy általános hatásvizsgálat részeként már
végeztek adatvédelmi hatásvizsgálatot, kivéve, ha a tagállamok az adatkezelési tevékenységet megelőzően ilyen
hatásvizsgálat elvégzését szükségesnek tartják.

c)

ha az adatkezelés a jellegét, hatókörét, körülményét és céljait tekintve nagyon hasonlít olyan adatkezelésre,
amelyről már készült adatvédelmi hatásvizsgálat. Ilyen esetekben felhasználhatók a hasonló adatkezelés
adatvédelmi hatásvizsgálatának eredményei;

d)

ha az adatkezelés szerepel azoknak az adatkezelési műveleteknek a (felügyeleti hatóság által összeállított) nem
20

Jelen adatvédelmi tájékoztató elkészítése, szerkesztése az adatkezelő megbízása alapján a PR-System Kft. és a Madák Ügyvédi Iroda
együttműködésében készült és a teljes tájékoztató, annak szövege, valamennyi melléklete a PR-System Kft. és a Madák Ügyvédi Iroda mint szerzők
tekintetében SZERZŐI JOG ÁLTAL VÉDETT! Annak mindennemű – akár teljes, akár részleges – felhasználása, kivonatolása, másolása, idézése, annak
az adatkezelőn kívül más adatkezelők általi felhasználása teljes mértékben TILOS!

ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ – K-X Consulting Kft.
Hatályos: 2018. október 01. napjától

kötelező jegyzékében, amelyekre vonatkozóan nem kell adatvédelmi hatásvizsgálatot végezni. Ez a jegyzék olyan
adatkezelési tevékenységeket tartalmazhat, amelyek megfelelnek a hatóság által – különösen iránymutatások,
egyedi határozatok vagy engedélyek, megfelelési szabályok stb. útján – megállapított feltételeknek. Ilyen
esetekben az értékelés illetékes hatóság általi megismétlése mellett nem szükséges adatvédelmi hatásvizsgálatot
végezni, de csak akkor, ha az adatkezelés szigorúan a jegyzékben megjelölt eljárás hatálya alá tartozik, és továbbra
is teljes mértékben megfelel az általános adatvédelmi rendelet vonatkozó követelményeinek.
10. Az adatkezelő szükség szerint, de legalább az adatkezelési műveletek által jelentett kockázat változása esetén
ellenőrzést folytat le annak értékelése céljából, hogy a személyes adatok kezelése az adatvédelmi hatásvizsgálatnak
megfelelően történik-e.
11. Ha a fentiek szerinti adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés az adatkezelő által a kockázat
mérséklése céljából tett intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok
kezelését megelőzően az adatkezelő konzultál a felügyeleti hatósággal.
12. Ha a felügyeleti hatóság véleménye szerint a tervezett adatkezelés megsértené a GDPR rendeletet – különösen, ha az
adatkezelő a kockázatot nem elégséges módon azonosította vagy csökkentette –, a felügyeleti hatóság az adatkezelőnek
és adott esetben az adatfeldolgozónak legkésőbb a konzultáció iránti megkeresés kézhezvételétől számított nyolc
héten belül írásban tanácsot ad továbbá gyakorolhatja a GDPR 58. cikkében említett hatásköreit.
13. Az adatkezelő a felügyeleti hatósággal folytatott konzultáció során a felügyeleti hatóságot tájékoztatja:

IX.
1.

a)

adott esetben az adatkezelésben részt vevő adatkezelő, közös adatkezelők és adatfeldolgozók
feladatköreiről, különösen vállalkozáscsoporton belüli adatkezelés esetén;

b)

a tervezett adatkezelés céljairól és módjairól;

c)

az érintettek adatvédelmi jogainak és szabadságainak védelmében hozott intézkedésekről és garanciákról;

d)

adott esetben, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről;

e)

az adatvédelmi hatásvizsgálatról; és

f)

a felügyeleti hatóság által kért minden egyéb információról.

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ:
Az adatvédelmi tisztviselő kijelölése
1.1.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki minden olyan esetben, amikor:
a)

az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az
igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;

b)

az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak
magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és
szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;

c)

az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok különleges kategóriáinak –
úgymint a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre
vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi
azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek
szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok - vagy a büntetőjogi
felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy
számban történő kezelését foglalják magukban.

1.2.

Az adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői
szintű ismerete, valamint az alábbiakban meghatározott feladatok ellátására való alkalmasság alapján kell
kijelölni.

1.3.

Az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó alkalmazottja lehet, vagy szolgáltatási
szerződés keretében láthatja el a feladatait.

1.4.

Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közzéteszi az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét, és azokat
a felügyeleti hatósággal közli.

1.5.

Az adatkezelőknek és az adatfeldolgozóknak dokumentálni kell azt a belső elemzést, amely segítségével
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eldöntik, kötelesek-e adatvédelmi tisztviselőt kijelölni vagy sem. Az elemzést a felügyeleti hatóság előírhatja
és szükség esetén aktualizálni kell.
2.
Az adatvédelmi tisztviselő jogállása
2.1.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok
védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódjon.
2.2.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó támogatja az adatvédelmi tisztviselőt a feladatai ellátásában azáltal,
hogy biztosítja számára azokat az forrásokat, amelyek e feladatok végrehajtásához, a személyes adatokhoz
és az adatkezelési műveletekhez való hozzáféréshez, valamint az adatvédelmi tisztviselő szakértői szintű
ismereteinek fenntartásához szükségesek.

2.3.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával
kapcsolatban utasításokat senkitől ne fogadjon el. Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az adatvédelmi
tisztviselőt feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsáthatja el és szankcióval nem sújthatja. Az
adatvédelmi tisztviselő közvetlenül az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó legfelső vezetésének tartozik
felelősséggel.

2.4.

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben
az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.

2.5.

Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban uniós vagy tagállami jogban
meghatározott titoktartási kötelezettség vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti.

2.6.

Az adatvédelmi tisztviselőt nem terheli személyes felelősség a GDPR be nem tartásáért, az adatkezelőnek
vagy az adatfeldolgozónak kell biztosítani és bizonyítani, hogy a kezelés a GDPR rendelkezéseivel
összhangban történik, azaz az adatvédelmi rendelkezések betartásáért az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó felelős.

2.7.

Az adatvédelmi tisztviselő más feladatokat is elláthat. Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó biztosítja, hogy
e feladatokból ne fakadjon összeférhetetlenség.

3.
Az adatvédelmi tisztviselő feladatai
3.1.
Az adatvédelmi tisztviselő legalább a következő feladatokat ellátja:

3.2.
4.

X.

a)

tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző
alkalmazottak részére az adatkezelő adatvédelmi szabályzata, a GDPR rendelet, valamint az egyéb uniós
vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;

b)

ellenőrzi a GDPR rendeletnek, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek,
továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső
szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő
személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;

c)

kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a
hatásvizsgálat elvégzését;

d)

együttműködik a felügyeleti hatósággal; és

e)

az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint
adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.
Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő
figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel végzi.

Az adatvédelmi tisztviselő személye, elérhetőségei
Az adatvédelmi tisztviselő adatai a jelen tájékoztató bevető részében kerültek megjelölésre.

JOGORVOSLATOK:
1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:
1.1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt
tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett
jogsértés helye szerinti tagállamban -, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok
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kezelése megsérti a GDPR rendeletet.
1.2.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) mint felügyeleti hatóság elérhetőségei:
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: http://naih.hu

2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:
2.1. 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.
2.2.

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.

2.3.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell
megindítani.

3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:
3.1. 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 a GDPR rendeletnek nem megfelelő kezelése
következtében megsértették a GDPR rendelet szerinti jogait.
3.2.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett
szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

4. A kártérítéshez való jog és a felelősség:
4.1. Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett,
az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Ha az adatkezelő az
érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett
személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
4.2.

Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a GDPR
rendeletet sértő adatkezelés okozott. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott
kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés
esetén járó sérelemdíjat is. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által
okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR rendeletben meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat
terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal
ellentétesen járt el.

4.3.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül jelen kártérítési szerinti felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a
kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól,
ha a kárt vagy a személyiségi jog sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az
adatkezelő nem téríti meg azon kárt vagy a kár azon részét illetőleg nem követelhető tőle sérelemdíj azon
személyiségi jog sérelméért, amely a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

4.4.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett
ugyanabban az adatkezelésben, és a fentiek szerinti kártérítési felelősséggel tartozik az adatkezelés által
okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása
érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Ha valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó ezen
egyetemleges felelősség keretében teljes kártérítést fizetett az elszenvedett kárért, jogosult arra, hogy az
ugyanazon adatkezelésben érintett többi adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól visszaigényelje a kártérítésnek
azt a részét, amely megfelel a károkozásért viselt felelősségük mértékének.
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5. Az érintettek képviselete:
5.1. Az érintett jogosult arra, hogy panaszának a nevében történő benyújtásával, a fentiekben említett panasz és
jogorvoslati jogoknak a nevében való gyakorlásával, valamint – ha a tagállam joga ezt lehetővé teszi – a
kártérítési jognak a nevében történő érvényesítésével olyan nonprofit jellegű szervet, szervezetet vagy
egyesületet bízzon meg, amelyet valamely tagállam jogának megfelelően hoztak létre, és amelynek az
alapszabályában rögzített céljai a közérdeket szolgálják, és amely az érintettek jogainak és szabadságainak a
személyes adataik vonatkozásában biztosított védelme területén tevékenykedik.
XI.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

1.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek,
illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet,
akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek
teljesítésére.

2.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan
módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintett a szolgáltatás használatával ráutaló
magatartással elfogadja a módosított Tájékoztatóban foglaltakat.

3.

A Tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

•

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) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) -általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”),

•

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a
továbbiakban: Infotv.)

•

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, (a továbbiakban: „Eker. tv.”),

•

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (a továbbiakban: „Grt.”),

•

A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „Számv. tv.”),

•

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”),

•

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”)

•

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgy. tv.”),

•

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény („Postatv.”)

•

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény,

•

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,

•
•

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

•
•

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

•
•

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Vht.)

•

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi
követelményeiről
24

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ctv.)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról

Jelen adatvédelmi tájékoztató elkészítése, szerkesztése az adatkezelő megbízása alapján a PR-System Kft. és a Madák Ügyvédi Iroda
együttműködésében készült és a teljes tájékoztató, annak szövege, valamennyi melléklete a PR-System Kft. és a Madák Ügyvédi Iroda mint szerzők
tekintetében SZERZŐI JOG ÁLTAL VÉDETT! Annak mindennemű – akár teljes, akár részleges – felhasználása, kivonatolása, másolása, idézése, annak
az adatkezelőn kívül más adatkezelők általi felhasználása teljes mértékben TILOS!

ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ – K-X Consulting Kft.
Hatályos: 2018. október 01. napjától

•
4.

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
Jelen Tájékoztató az adatkezelő belső adatvédelmi szabályzatával egyidejűleg, 2018. október 01. napján lép
hatályba.
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