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I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

1. A Társaság, mint Adatkezelő adatai: 

 

Cégnév: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1113 Budapest, Daróczi út 3. 

Cégjegyzékszám: 01-09-324951 

Adószám: 23176605-2-43 

Képviselő: Glázer Tamás, ügyvezető 

Telefonszám: + 36 30 322 3908 

E-mail cím: info@nofnkft.hu   

Honlap: www.nofnkft.hu  

(a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének - (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (General Data Protection 

Regulation, azaz Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR vagy Rendelet) –, valamint 

az információs jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 

Infotv.) való megfelelés céljából a Társaság saját, a Rendelet hatálya alá tartozó adatkezelését a jelen 

Szabályzatban meghatározott szabályok szerint végzi. 

 

Az adatvédelem szervezete 

 

A Társaság Ügyvezetője felelős a személyes adatok védelméért és a Társaság tevékenységre 

vonatkozó közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó törvényi előírások érvényesítéséért. A 

Társaság Ügyvezetője az adatvédelemmel és az információszabadsággal kapcsolatos feladatát a 

közvetlen irányítása alatt álló Adatvédelmi tisztviselő útján látja el (a továbbiakban: Adatvédelmi 

tisztviselő). 

  

Adatvédelmi tisztviselő: 

 

(1) Tekintettel a tényre, mely szerint a Társaság a Rendelet 37. cikkének (1) bekezdés a) pontja 

szerinti közfeladatot ellátó szervnek minősül, Adatvédelmi tisztviselő kijelöléséről köteles 

gondoskodni.  

(2) A Társaság, mint Adatkezelő biztosítani köteles, hogy az Adatvédelmi tisztviselő a személyes 

adatok védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben be tudjon kapcsolódni. Ezzel 

párhuzamosan a Társaság biztosítja az Adatvédelmi tisztviselő számára azokat a forrásokat, amelyek a 

feladatai végrehajtásához, a személyes adatokhoz és az adatkezelési műveletekhez való hozzáféréshez, 

valamint az Adatvédelmi tisztviselő szakértői ismereteinek fenntartásához, elmélyítéséhez, 

bővítéséhez szükségesek.  

(3) Az Adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátása során utasítást senkitől nem fogad el, közvetlenül az 

Adatkezelő elsőszámú vezetőjének tartozik felelősséggel. 

(4) Az Érintettek a személyes adataik kezeléséhez és a Rendelet szerinti jogaik gyakorlásához 

kapcsolódó valamennyi kérdésben az Adatvédelmi tisztviselőhöz jogosultak fordulni. 

(5) Az Adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó kockázatok 

mindenkori és megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és 

céljára is tekintettel végzi. 

(6) Az Adatvédelmi tisztviselő – a jogszabályban és e Szabályzatban meghatározott – adatvédelmi 

feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsátható el és szankcióval nem sújtható.  

mailto:info@nofnkft.hu
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(7) Az Adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban uniós vagy tagállami jogban 

meghatározott titoktartási kötelezettség vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség 

köti.  

(8) Az Adatvédelmi tisztviselő feladatai különösen: 

-  tájékoztat és szakmai tanácsot ad az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó, továbbá az 

adatkezelést végző alkalmazottak részére a Rendelet és a tagállami, egyéb uniós 

rendelkezések szerinti kötelezettségekkel kapcsolatban; 

-  ellenőrzi a Rendelet és a tagállami, egyéb uniós rendelkezések, továbbá a Társaság, mint 

Adatkezelő személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályzatainak, előírásainak 

betartását, az ezekkel kapcsolatos formanyomtatványok, dokumentumok megfelelő 

használatát; 

-  együttműködik a Felügyeleti Hatósággal, melynek keretén belül kapcsolattartási pontként 

szolgál, a Társaság adatkezelési ügyeivel kapcsolatban és szükség szerint konzultációt 

folytat a Felügyeleti Hatósággal; 

- ellátja a személyes adatok védelmével, a közérdekű adatok megismerésével és a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos szervezési és ellenőrzési 

feladatokat; 

-  javaslatot tesz az Adatkezelőnek, amennyiben az adatbiztonság érdekében intézkedés 

meghozatalát látja szükségesnek;  

-  elősegíti az Érintetteteket megillető jogok gyakorlását, így különösen kivizsgálja az 

Érintettek panaszait és kezdeményezi az Adatkezelőnél, illetve az Adatfeldolgozónál a 

panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételét; 

-  szakmai tanácsadással elősegíti és figyelemmel kíséri az adatvédelmi hatásvizsgálat 

lefolytatását; 

-  koordinálja az adatvédelmi tevékenységet segítő nyilvántartási rendszerek kialakítását, 

módosítását; 

-  a szervezeti egységek vezetői és munkatársai részére adatvédelmi oktatást, 

ismeretmegújítást tart; 

-  szervezi a Társaság adatkezeléseihez kapcsolódó auditokat; 

-  előkészíti a közérdekű adatigénylésekre adott válaszlevél-tervezeteket; 

- előkészíti és felülvizsgálja a jelen Szabályzatot és az Adatkezelő Adatkezelési 

Tájékoztatóit. 

 

Az Adatkezelőnél működő Adatvédelmi tisztviselő: 

Név: Dr. Bakó Kinga LL.M. adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász 

Cím: 1113 Budapest, Daróczi út 3. 

Telefonszám: + 36 20 560 75 45 

E-mail: adatvedelem@nofnkft.hu  

 

A munkatárs kötelezettsége a jelen Szabályzat adatvédelmi előírásainak ismerete, valamint 

maradéktalan betartása.  

A munkatárs tájékoztatja az Adatvédelmi tisztviselőt a feladatkörében felmerült bármely adatvédelmi 

problémáról, esetleges kérdéseiről. 

A munkatárs kötelezettsége, hogy észrevétel esetén az adatkezeléssel kapcsolatos feltárt visszásságot 

haladéktanul megszüntesse.  

A munkatárs kötelezettsége, hogy részt vegyen az adatvédelmi oktatáson.  

 

A szervezeti egységek vezetői biztosítják, hogy a Társaság munkatársai betartsák az Infotv., a GDPR 

és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseit. 

Az adatvédelemmel összefüggő informatikai alapú adatkezelés szabályairól, így különösen az 

archiválás, mentés, törlés rendjéről, továbbá az egyes programok és belső tárhelyek tekintetében a 

hozzáférési és a betekintési jogosultságról és az ehhez kapcsolódó ügyintézői jelszavakról az 

Informatikai Biztonságról szóló Szabályzat (a továbbiakban: IBSZ) rendelkezik. 
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A Társaság Informatikai Osztályvezetője együttműködik az Adatvédelmi tisztviselővel a Társaság 

adatbiztonsága kialakításának és fenntartásának érdekében.  

 

2. A Szabályzat célja 

 

A Társaság annak érdekében, hogy adatkezelési tevékenysége megfeleljen a GDPR és az Infotv. 

rendelkezéseinek, a jelen Szabályzatban határozza meg azokat a szabályokat és felelősségi rendeket, 

továbbá rendszeresíti azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a Társaság adatkezelése 

megfeleljen a jelen pontban hivatkozott jogszabályok rendelkezéseinek. 

A Szabályzat további célja, hogy a Társaság által végzett adatkezelés működésének jogszerű rendjét, 

valamint az adatvédelem alkotmányos elveinek érvényesülését, továbbá az információs önrendelkezési 

jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését biztosítsa.  

Az adatvédelmet informatikai területen a Társaság az IBSZ-ben meghatározottakkal összhangban 

valósítja meg. 

 

3. A Szabályzat hatálya 

 

(1) E Szabályzat hatálya a természetes személyek adatainak a Társaság által történő kezelésére 

vonatkozik. Jelen Szabályzat alkalmazása során az egyéni vállalkozókat, jogi személyek természetes 

személy képviselőit szintén természetes személyeknek kell tekinteni. A Szabályzat hatálya nem terjed 

ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy 

nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. 

 

(2) A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed – az adatkezelési módszertől függetlenül – a Társaságnál folyó 

valamennyi ügyintézési és ügykezelési eljárásra, munkafolyamatra, amennyiben természetes személy 

adatát is érinti. 

 

(3) A Szabályzat hatálya nem tejed ki a közérdekű adatok elektronikus közzétételének és a közérdekű 

adatigénylések teljesítésének rendjére, melyről külön Szabályzat rendelkezik. 

 

(4) Az adatfeldolgozásra az adatkezelés szabályait kell alkalmazni. 

 

4. Fogalmak 

 

A fogalmak tekintetében az Infotv. 3. §-a és a GDPR 4. cikke az irányadó. 

 

 

II. FEJEZET 

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 

 

1. Adatkezelés az Érintett hozzájárulása alapján  

 

(1)  A hozzájáruláson alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) esetén az Érintett 

hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez adatkérő lapon kell kérni. Az adatkérő lap mintáját a jelen 

Szabályzat 1. számú Melléklete tartalmazza. 

 

(2) Amennyiben ez a Társaság által üzemeltetett internetes honlap (www.nof.hu) vonatkozásában 

releváns, úgy hozzájárulásnak minősül az is, ha az Érintett a Társaság internetes honlapjának 

megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet (ún. checkbox), erre vonatkozó technikai 

beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat tesz vagy magatartást tanúsít, 

amely az adott összefüggésben az Érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez 

http://www.nof.hu/
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egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül 

hozzájárulásnak.   

 

(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre 

kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési 

célra vonatkozóan meg kell adni.  

 

(4) Ha az Érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is 

vonatkozik – pl.: értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a hozzájárulás iránti kérelmet 

ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen 

hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az Érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen 

nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír. 

 

(5) A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez 

való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez. 

 

(6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak 

megadását. Az önkéntesség hiányában az Adatkezelő nem rendelkezik megfelelő jogalappal az 

adatkezeléshez. 

 

(7) Ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett 

adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 

céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Érintett hozzájárulásának visszavonását 

követően is kezelheti. 

 

(8) A Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát és a hatályban lévő Adatkezelési 

Tájékoztatóit a honlapján vagy egyéb, a Rendelet és az Infotv. előírásainak megfelelő módon teszi 

elérhetővé az Érintettek számára. A jelen Szabályzat célja, hogy az Érintetteket az adatkezelés 

megkezdése előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztassa az adataik kezelésével 

kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és 

az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az Érintett személyes 

adatait az Adatkezelő az Infotv. 5. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik 

meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és 

jogorvoslati lehetőségeire is. Az egyes adatkezelési műveletekre vonatkozó  tájékoztatók 

elérhetőségéről az Érintetteket tájékoztatni kell.  

 

(9) A munkavégzésre irányuló jogviszonyokban főszabályként nem értelmezhető a hozzájárulás 

önkéntessége: a munkáltató és a munkavállaló közötti alá-fölérendeltségi viszonyban, ha az 

alkalmazott a hozzájárulását megtagadja, ez anyagi vagy nem anyagi természetű hátrányt okozhat 

neki. Az Érintett hozzájárulása, mint jogalapra, a munkahelyi adatkezelések esetében csak kivételesen 

lehet hivatkozni, akkor, amikor egyértelmű, hogy az adatkezelés során feltétel nélküli előnyöket szerez 

a munkavállaló, és nem érheti őt semmilyen hátrány az adatkezelés megtagadása esetén. A 

hozzájárulás akkor megfelelő jogalap az adatkezelésre, ha az adatkezelésre nem a munkaviszonnyal 

összefüggésben kerül sor, vagyis, ha az adatkezelés a munkáltatói jogok gyakorlásával nem áll 

kapcsolatban.  

 

(10) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az Érintett hozzájárulásától 

független, mivel az adatkezelést törvény határozza meg. Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt 

ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az Érintettet az adatkezelés megkezdése 

előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, 

így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 

személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az Érintett személyes adatait az Adatkezelő a rá 

vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A 

tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati 
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lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat 

tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is. 

 

 

III. FEJEZET 

 

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 

 

1. Munkaügyi nyilvántartás 

 

(1)  A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan 

munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, 

fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a 

munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik. 

 

(2) A Társaság, mint munkáltató a Munka törvénykönyve alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítése jogcímén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), valamint a munkáltató jogos 

érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdése f) pont) jogcímén munkaviszony létesítése, 

teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait: 

1. név, 

2. születési név,  

3. születési hely és idő,  

4. anyja neve, 

5. lakcím,  

6. állampolgárság,  

7. adóazonosító jel,  

8. TAJ szám, 

9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),  

10. telefonszám, 

11. e-mail cím, 

12. személyi igazolvány szám, 

13. bankszámlaszám, 

14. online azonosító (ha van), 

15. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja, 

16. munkakör, 

17. iskolai végzettség, szakképzettséget igazoló okmány másolata, 

18. önéletrajz, 

19. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok, 

20. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása 

alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,  

21. a munkavállaló munkájának értékelése, 

22. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai, 

23. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,  

24. magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár 

megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma, 

25. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának 

megnevezése és száma,  

26.  munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatok; 

27. a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybevételéhez szükséges adatok; 

28. a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott beléptető rendszer, illetve a 

helymeghatározó rendszerek által rögzített adatok,  

29. fénykép, 

30. erkölcsi bizonyítvány bemutatásáról szóló feljegyzés. 
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(3) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője és a munkáltatói jogkör gyakorlója, valamint 

helyetteseik, a Társaságnak az érintettel megkötésre kerülő szerződés megkötésében közreműködő, 

továbbá munkaügyi, személyzeti, illetve HR feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.  

 

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.   

 

(5) Az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés - a Munka 

törvénykönyvén és más jogszabályok -  az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), valamint a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén (GDPR 

6. cikk (1) bekezdés f) pont) alapul.   

 

(6) A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a jelen Szabályzat 2. számú Melléklete 

szerinti tájékoztatóval tájékoztatja a munkavállalót személyes adatainak kezeléséről és személyhez 

fűződő jogokról. 

 

2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés 

 

(1) A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet 

munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban 

meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A munkáltató által előírt 

alkalmassági vizsgálatok követelményei esetében el kell végezni az érdekmérlegelési tesztet. A 

vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az 

alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, 

módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a 

munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is. E tájékoztatáshoz kapcsolódó 

adatkezelési tájékoztatót a jelen Szabályzat 3. számú Melléklete tartalmazza. 

 

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges 

feltételek. 

 

(3) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).  

 

(4) A személyes adatok kezelésének célja: az adott munkakör betöltésére vonatkozó munkaviszony 

létesítése és fenntartása.  

 

(5) A személyes adatok címzettjei: a vizsgálat eredményét a vizsgált munkavállalók, illetve a 

vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, 

hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. 

A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg. 

Az alkalmassági vizsgálat során készült orvosi igazolás a személyi anyag része. 

 

(6) A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.  

 

3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok  

 

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, 

lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói 

feljegyzés.  

 

(2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal 

munkaszerződés kötése, a foglalkoztatott biztosított adatairól munkába lépést megelőzően 

adatszolgáltatás teljesítése. Az Érintettet tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az 

adott állásra. 
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(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), illetőleg a 

szerződéskötési szándék (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). 

 

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok 

gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi, személyzeti, valamint HR feladatokat ellátó munkavállalók.   

 

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: a jelentkezés elbírálásáig. A ki nem választott 

jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát 

visszavonta.  

 

(6) A munkáltató csak az Érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti 

meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési 

célja elérése érdekében szükség van.  E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a 

jelentkezőktől. 

 

(7) A felvételre jelentkező személyekkel a jelen fejezetben meghatározott szabályokat a Rendelet, 

illetve az Infotv. előírásainak megfelelő módon közölni kell. 

 

(8) Amennyiben a pályázó nem egy meghirdetett pozícióra küldi be a pályázatát, úgy a pályázati 

anyaga mellett szükséges egy adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot kitöltenie és aláírtan csatolnia (a 

jelen Szabályzat 4. számú melléklete). Aláírt hozzájáruló nyilatkozat nélkül a beérkező pályázati anyag 

a pályázó tájékoztatásával azonnal törlésre, illetve megsemmisítésre kerül. 

 

(9) A (8) pontban megjelölt pályázati anyag megőrzési ideje a nyilatkozat aláírásától számított hat 

hónap. 

 

4. Céges elektronikus levelezési fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 

 

(1) Amennyiben a Társaság e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére, úgy ezen e-mail 

címet és fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében, 

hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a munkáltató 

képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.  

 

(2) A munkavállaló az e-mail fiókot személyes és magán célra nem használhatja, a fiókban személyes, 

valamint magán leveleket nem tárolhat.  

 

(3) A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen – 3 havonta - 

ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzés célja az e-

mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a 

munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8. §, 52. §) ellenőrzése. 

 

(4) Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.  

 

(5) Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy a 

munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.  

 

(6) Az ellenőrzés előtt írásban tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek 

miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, milyen szabályok 

szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, milyen jogai 

és jogorvoslati lehetőségei vannak az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel 

kapcsolatban. 

 

(7) Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az e-mail címéből és 

tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos, és nem 

személyes célú. Nem személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhatja. A 
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munkáltató nem jogosult az e-mail fiókban tárolt magánjellegű e-mailek tartalmát ellenőrizni még 

akkor sem, ha az ellenőrzés tényéről előzetesen a munkavállalókat tájékoztatta. 

 

(8) Ha jelen Szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló az e-

mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a személyes adatokat 

haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes 

adatokat az ellenőrzéskor a munkáltató törli. Az e-mail fiók jelen Szabályzattal ellentétes használata 

miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben a hatályos munkajogi szabályok szerinti munkajogi 

jogkövetkezményeket alkalmazhat.  

 

(9) A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban e 

Szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.  

 

5. Asztali számítógép, notebook, egyéb munkavégzésre használt informatikai műszaki cikk 

ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 

 

(1) A Társaság által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott 

számítógépet, laptopot, tabletet a munkavállaló kizárólag munkaköri feladata ellátására használhatja, 

ezek magáncélú használatát a Társaság megtiltja, ezen eszközökön a munkavállaló semmilyen 

személyes adatot, levelezését nem kezelheti és nem tárolhatja.  A munkáltató ezen eszközökön tárolt 

adatokat ellenőrizheti.  Ezen eszközök munkáltató általi ellenőrzésére és jogkövetkezményire 

egyebekben a III/4. fejezet rendelkezései változatlan formában irányadók.  

 

6. A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés  

 

(1) A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a személyes 

célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja. 

 

(2) A munkaköri feladatként a Társaság nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja a 

Társaság, a regisztráció során a társaságra utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni. Amennyiben a 

személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony megszűnésekor azok 

törlését köteles kezdeményezni a Társaság. 

 

(3) Amennyiben a munkáltató bizonyos honlapok látogatását blokkolja, az ellenőrzés mindösszesen 

arra terjedhet, hogy ki, hogy megállapítsa, a munkavállaló betartotta-e ezt a rendelkezést. Ilyen esetben 

elegendő a honlap címének a megismerése és feljegyzése, tilos a munkavállaló tevékenységének a 

részletes feltérképezése. A munkáltató nem ellenőrízheti, hogy a munkavállaló milyen tevékenységet 

végzett a honlapon, milyen felhasználónevet és jelszót mentett el, milyen fájlokat mentett le a 

honlapról. 

 

(4) A munkavállaló munkahelyi internethasználatát a munkáltató ellenőrízheti, amelyre és 

jogkövetkezményeire egyebekben a III/4. fejezet rendelkezései változatlan formában irányadók. 

 

7. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 

 

(1) A munkáltató a munkavállalók számára biztosított céges mobiltelefon esetében ellenőrizheti 

valamennyi kimenő hívás hívószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt adatokat. 

Amennyiben a kimenő hívások két előhívóval vehetőek igénybe: az egyik előhívó a hivatalos, a másik 

előhívó a magáncélú hívások során használható. A hivatalos hívások adatait a munkáltató 

megismerheti, a magáncélú hívások adatait nem. A munkáltató ezzel kapcsolatban előírhatja, hogy a 

magáncélú hívások költségeit a munkavállaló viselje. Amennyiben a hívásokhoz nincs külön előhívó, 

valamennyi hívást magáncélú hívásnak kell tekinteni. 

 

(2) A munkáltató a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatja a mobiltelefon használatának 

ellenőrzéséről, annak tartalmáról (híváslista, készüléken tárolt adatok, alkalmazások stb). A 
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munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a céges mobiltelefont magáncélra használta, 

illetve magánjellegű adatok is érintettek az ellenőrzés során. Ebben  az esetben az ellenőrzés az 

alábbiak szerint folytatható le: 

- telefonhívások esetében: A munkáltató hívásrészletezőt kér a telefonszolgáltatótól és felhívja a 

munkavállalót arra, hogy a dokumentumon a magáncélú hívások esetében a hívott számokat tegye 

felismerhetetlenné. A munkáltató előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit a munkavállaló 

számára térítse meg. 

- mobiltelefonon tárolt adatok esetében: A munkavállaló köteles jelezni, hogy mely adatok esetében 

merül fel magánjellegű adat. Ebben az esetben a munkáltató ezeket az adatokat nem tekintheti meg, az 

ellenőrzésről az ellenőrzött adatok feltüntetésével feljegyzés készül. 

 

(3) A céges mobiltelefon Informatikai Osztályra történő visszaadásakor a munkavállaló kötelessége, 

hogy a telefonon tárolt személyes adatokat és alkalmazásokat a telefon visszaadása előtt törölje, a 

számára szükséges adatokat mentse. A visszaadáskor a munkáltató minden, a telefonon tárolt adatot 

visszaállításra alkalmatlan módon töröl a készülékről. 

 

(4) Egyebekben az ellenőrzésre és jogkövetkezményire a III/4. fejezet rendelkezései változatlan 

formában irányadók. 

 

 

8. Munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés, vagyonvédelem  

 

(1) A Társaság székhelyén (1113 Budapest, Daróczi út 3.) működő elektronikus beléptető rendszer 

működtetője, továbbá az (2) bekezdés szerinti személyes adatok adatkezelője: 

 

Név: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

Képviseli: Madaras Bence, vezérigazgató 

Székhely: 1013 Budapest, Ybl tér 6. 

E-mail: titkarsag@várkapitányság.hu  

Telefonszám: + 36 1 225 0554 

 

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, lakcíme, gépkocsi rendszáma, 

belépés, kilépés ideje.  

  

(3) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

f) pont).   

 

(4) A személyes adatok kezelésének célja: vagyonvédelem, szerződés teljesítése, munkavállalói 

kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése. 

 

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói jogok 

gyakorlására jogosult vezető, adatfeldolgozóként a Társaság vagyonvédelmi megbízottjának 

foglalkoztatottjai. 

 

(6) A személyes adatok kezelésének időtartama: 6 hónap. 

 

9. Kép- és hangrögzítésre alkalmas megfigyelőrendszer alkalmazása 

 

(1) A Társaság érdekkörbe tartozó, a Nemzeti Kastély és Várprogram részét képező alábbi kastély 

és várhelyszíneken, az ilyen táblával ellátott helyiségekben, valamint A Társaság székhelyén 

(1113 Budapest, Daróczi út 3.) működő, az emberi élet, testi épség és egészség, személyi 

szabadság, valamint üzleti titkok védelme, továbbá vagyonvédelmi okokból kialakított, 

illetőleg az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata 

mailto:titkarsag@várkapitányság.hu
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érdekében kép-és hangrögzítésre alkalmas műszaki megfigyelőrendszer működik. Bővebb 

információk a jelen Szabályzat 5. számú mellékletében olvashatók. 

  
Helyszín Kamerák elhelyezkedése Adatfeldolgozó 

1. 

Makjpuszta-

Kamalduli 

remeteség, kastély, 

udvar műemlék-

együttes (2800 

Oroszlány-

Majkpuszta) 

• beltéri doom kamerák 

• kültéri csőkamerák 

• rögzítési és megfigyelési pont   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAM Consulting Korlátolt 

Felelősségű Társaság  

(1025 Budapest, Törökvész út 39.) 

info@exam.hu 

  

2. 

Nádasdy-kastély 

(8145 Nádasdladány, 

Kastélypark 1.) 

• beltéri doom kamerák 

• kültéri csőkamerák 

• rögzítési és megfigyelési pont 

3.  

Füzérradvány 

Károlyi-kastély 

(3994 Füzérradvány 

Kossuth u. 4.) 

• beltéri box kamerák 

• rögzítési és megfigyelési pont 

4. 

Dég, Festetics-kastély 

(8135 Dég, Hunyadi 

u. 10.) 

• portás helyiségben kialakított 

rögzítési és megfigyelési pont 

• kültéri csőkamerák 

• beltéri kamera   

5. 

Szabadkígyós, 

Wenckheim-kastély 

(5712 Szabadkígyós, 

Áchim utca) 

• kültéri kamerák 

• rögzítési és megfigyelési pont 

6.  

Sümeg, Püspöki 

Palota  

(8330 Sümeg, Szent 

István tér 8.) 

• kültéri és beltéri kamerák 

 

7. 

Edelény, L’Huillier-

Coburg Kastély 

(3780 Edelény, 

Borsodi út 7.) 

• kültéri mozgatható doom 

kamerák 

• beltéri doom kamerák 

• kültéri csőkamerák 

• rögzítési és megfigyelési pont 

8. 
Siroki Vár  

(hrsz. 0193) 

• rögzítési és megfigyelési pont 

• kültéri csőkamerák 

9.  
Pipo várkastély 

(Ozora) 

• kamerarendszer, 

• kialakított rögzítési és 

megfigyelési pont, 

10.  
Andrássy kastély 

(Tiszadob) 

• kamerarendszer, 

• rögzítési és megfigyelési pont, 

11. 
Ráday Kastély 

(Pécel) 

 

• portás helyiségben kialakított 

rögzítési és megfigyelési pont 

• kültéri csőkamerák 

• beltéri kamera 

 

MegaProtect Service 

Biztonságtechnikai Kft. (2119 

Pécel, Szemere Pál utca 3.) 

info@megaprotectservice.hu 

12. 

Szent László 

Emlékhely és 

Látogató központ 

(Somogyvár) 

 

• kamerarendszer 

• kialakított rögzítési és 

megfigyelési pont 

 

OKTEL Kft. 

(7100 Szekszárd Keselyűsi u. 16.) 

oktel@oktel.hu  

13. 

Jakováli Hasszan 

Dzsámi 

(Pécs) 

 

• kamerarendszer 

• a pénztár helyiségben kialakított 

rögzítési és megfigyelési pont 

 

Digital Eye Informatikai Kft.  

(1211 Budapest Weiss Manfréd út 

5- 7.) 

info@digitaleye.hu  

 

mailto:info@exam.hu
mailto:info@megaprotectservice.hu
mailto:oktel@oktel.hu
mailto:info@digitaleye.hu
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IV. FEJEZET 

KÖTELMI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 

 

1. Szerződő partnerek adatainak kezelése 

 

(1) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont) a szerződés 

megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele szerződött 

természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, 

adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát,  székhely, 

telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát 

(ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), 

Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően 

az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.  

 

(2) A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó 

munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.  

 

(3) A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 3 év.  

 

(4) Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az 

adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az 

érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.  A természetes 

személlyel kötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelési kikötést a jelen Szabályzat 6. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

2. Jogi személy ügyfelek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai  

 

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, 

online azonosítója (ha van). 

  

(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés 

teljesítése, üzleti kapcsolattartás, 

 

(3) Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont). 

 

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság vezetői, ezek helyettesei, 

Társaság partnerkapcsolati feladatokat ellátó, ilyen feladatokban közreműködő egyéb munkavállalói. 

 

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői 

minőségének fennállását követő 5 évig.  

 

(6) Az adatfelvételi lap mintáját jelen Szabályzat 7. számú melléklete tartalmazza. Ezen nyilatkozatot 

az ügyféllel, vevővel, szállítóval kapcsolatban álló munkavállalónak ismertetnie kell az érintett 

személlyel és a nyilatkozat aláírásával kérnie kell hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A 

nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni.   

 

3.  Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján - Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról 

 

(1)  A Sütik (cookie) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó 

számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást 

megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba 

sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: 

egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája 

az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a 

felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az 
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adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet 

a felhasználó eszközén elhelyezni.  

(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell 

tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege 

megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás 

lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.  

 

(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is 

abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével 

megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció 

igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez 

kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege 

megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken 

keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.  

 

(4) A honlapon a sütik alkalmazásáról a látogatót a jelen szabályzat 8. számú melléklete szerinti 

adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatni kell. E tájékoztatóval a Társaság biztosítja, hogy a látogató a 

honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel 

során bármikor megismerhesse, hogy a Társaság mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, 

ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. 

 

 

V. FEJEZET  

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK 

 

1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából  

 

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímen (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), 

jogszabályban előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a 

vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott 

adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §, és 202. 

§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

167. §-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az 

utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az 

ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az 

ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 

alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.  

 

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.  

 

(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezetői, ezek helyettesei, a Társaság adózási, 

könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.  

 

2. Kifizetői adatkezelés  

 

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), törvényben 

előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, 

bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli azon Érintettek – munkavállalók, 

családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes 

adatait, akikkel kifizetői (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art. 7. § 31. pont) 

kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50. §-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a 

természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), 

nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító 

jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti 

a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40. §) és szakszervezeti (Szja 47. § (2) b) pont) tagságra 
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vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítése (bérszámfejtés, társadalombiztosítási 

ügyintézés) céljából. 

 

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 50 év.  

 

(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) 

feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.  

 

3. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából 

 

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) a 

pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, 

ezek képviselői, és a tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.)  meghatározott adatait: 

a természetes személy a) családi és utónevét, b) születési családi és utónevét, c) állampolgárságát, 

d) születési helyét, idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, 

g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa számát, a 

bemutatott okiratok másolatát (7. §). 

 

(2) A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezetője, a kötelmi kötelezettségek teljesítésével 

kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a Társaság vezetője és a Társaság Pmt. szerinti kijelölt 

személye.  

 

(3) A személyes adatok tárolásának időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti 

megbízás teljesítésétől számított 8 év (Pmt. 56. § (2) bekezdés). 

 

 

VI. FEJEZET 

 

TOVÁBBI ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ TÁJÉKOZTATÓK, ENGEDÉLYEK 

 

1. Dolgozói azonosító kártya 

 

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve és fényképe.  

 

(2) A személyes adatok kezelésének célja: a fényképes dolgozói azonosító kártya felmutatásával a 

Társaság székhelyére, valamint annak üzemeltetésében/vagyonkezelésében lévő egyes helyszínekre 

meghatározott feltételekkel történő bejutás. A dolgozói azonosító kártyák kiadásának rendjéről külön 

szabályzat rendelkezik. 

 

(3) Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása (GPDR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 

amelyet a Dolgozói azonosító kártya Szabályzat szerinti digitális fénykép Érintett részéről történő 

rendelkezésre bocsátásával a jelen Szabályzat 9. számú mellékletét képező adatvédelmi tájékoztató 

szerint lehet megadni. 

 

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a munkáltató vezetője és a 

munkáltatói jogkör gyakorlója, valamint helyetteseik, a Társaságnak az Érintettel megkötésre kerülő 

szerződés megkötésében közreműködő, továbbá munkaügyi, személyzeti, illetve HR feladatokat ellátó 

munkavállalói és adatfeldolgozói. 

 

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: munkaviszony megszűnését követő 5. napig. 
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(6) A munkavállaló kilépésekor a dolgozói azonosító kártya a Humánpolitikai Osztálynak történő 

átadását követően haladéktalanul megsemmisítésre kerül. 

 

2. Kastélykártya Program 

 

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy vezeték- és keresztneve, e-mail címe. 

(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Kastélykártya Programban való részvétel, valamint ennek 

kapcsán a Társaság részéről az Érintettek részére – az általuk megadott elektronikus levelezési címre a 

Kastélykártya Programban való részvétellel elérhető kedvezmények, előnyök vonatkozásában készült 

– tájékoztatások, információk megküldése (hírlevél). 

 (3) Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A 

hozzájárulást az Érintett a jelentkezési lap kitöltésével és Adatkezelő részére történő 

átadásával/weboldalon keresztüli megküldésével adja meg. 

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A személyes adatok kezelésének 

címzettjei az Adatkezelő részéről a Kastélykártya Programban résztvevő helyszíneken található 

létesítményekben foglalkoztatott, a Kastélykártya kiadásával, adminisztrációjával foglalkozó 

munkavállalói, az Adatfeldolgozó, valamint az Érintettek részére a megadott elektronikus levelezési 

címre megküldésre kerülő tájékoztatások, információk elkészítésében és megküldésében közreműködő 

munkavállalói, az Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője, valamint a Társaságnak az adatkezelés 

vonatkozásában esetlegesen érintett területen (pl. Jogi Osztály, Humánpolitikai Osztály) 

foglalkoztatott munkavállalói.  

(5) A személyes adatok továbbítása: Adatkezelő az Érintettek vonatkozásában kezelt személyes 

adatokat harmadik fél számára – az Adatfeldolgozót leszámítva – nem teszi hozzáférhetővé, ide nem 

értve a jogszabály alapján történő kötelező adattovábbítás esetét. 

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: Adatkezelő az adatokat az adatkezelés céljának 

teljesülésééig (Kastélykártya Program visszavonása, illetve megszűnése), vagy az Érintett törlésre 

vonatkozó kérelméig kezeli, kivéve, amennyiben irányadó jogszabály Adatkezelő számára más 

határidő nem határoz meg.  

(7) A személyes adatok kezeléshez adott hozzájárulás visszavonása: Az Érintett jogosult arra, hogy a 

személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonást az Érintett 

az adatvedelem@nofnkft.hu email címre megküldött nyilatkozatával gyakorolhatja, melyből 

egyértelműen kiderül annak ténye, hogy az Érintett személyes adatainak az Adatkezelő részére adott 

hozzájárulását vissza kívánja vonni. A visszavonás alapján Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

törli az Érintett vonatkozásában kezelt személyes adatokat. 

(8) A Kastélykártya Program adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóját a jelen Szabályzat 10. számú 

melléklete illetve a http://www.nöf.hu/hu/kastelykartya weboldal tartalmazza. 

3. A www.nöf.hu weboldalon elérhető hírlevél funkció használata 

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy vezeték- és keresztneve, e-mail címe. 

mailto:adatvedelem@nofnkft.hu
http://www.nöf.hu/hu/kastelykartya
http://www.nöf.hu/
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(2) A személyes adatok kezelésének célja: Az adatkezelés célja az Adatkezelővel, illetve az annak 

tevékenységével kapcsolatos tájékoztatások, információk küldése az Érintettek részére az általuk 

megadott elektronikus levelezési címre (hírlevél). 

 (3) Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) A 

hozzájárulást az Érintett a jelentkezési lap kitöltésével és Adatkezelő részére történő 

átadásával/weboldalon keresztüli megküldésével adja meg. 

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A személyes adatok kezelésének 

címzettjei az Érintettek részére a megadott elektronikus levelezési címre megküldésre kerülő 

tájékoztatások, információk elkészítésében és megküldésében közreműködő munkavállalói, az 

Adatfeldolgozó, valamint az Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője, továbbá a Társaságnak az 

adatkezelés vonatkozásában esetlegesen érintett területen (pl. Jogi Osztály, Humánpolitikai Osztály) 

foglalkoztatott munkavállalói. 

(5) A személyes adatok továbbítása: Adatkezelő az Érintettek vonatkozásában kezelt személyes 

adatokat harmadik fél számára – az Adatfeldolgozót leszámítva – nem teszi hozzáférhetővé, ide nem 

értve a jogszabály alapján történő kötelező adattovábbítás esetét. 

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: Adatkezelő az adatokat az adatkezelés céljának 

teljesülésééig, vagy az Érintett törlésre vonatkozó kérelméig kezeli, kivéve, amennyiben irányadó 

jogszabály az Adatkezelő számára más határidőt nem határoz meg. 

(7) A személyes adatok kezeléshez adott hozzájárulás visszavonása: Az Érintett jogosult arra, hogy a 

személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonást az Érintett 

az adatvedelem@nofnkft.hu email címre megküldött nyilatkozatával gyakorolhatja, melyből 

egyértelműen kiderül annak ténye, hogy az Érintett személyes adatainak az Adatkezelő részére adott 

hozzájárulását vissza kívánja vonni. A visszavonás alapján Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

törli az Érintett vonatkozásában kezelt személyes adatokat. 

(8) A Hírlevél küldés adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóját a jelen Szabályzat 11. számú melléklete 

illetve a http://www.nöf.hu/hu/hirlevel weboldal tartalmazza. 

 

4. Képmás felhasználására jogot biztosító engedély 

 

(1) A kezelhető személyes adatok köre: természetes személy(ek) vagy szervezet(ek) által a Társaság 

helyszíneinek igénybevételekor az eseményről készített fényképfelvételek. 

 

(2) A személyes adatok kezelésének célja: a felvételek a www.nöf.hu weboldalon, valamint egyéb, 

esküvői kiajánlóként használt, a Társaság érdekkörébe tartozó on- és offline felületeken, térbeli és 

időbeli korlátozás nélküli használata. 

 

(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A 

hozzájárulást az Érintett a felhasználási jogot biztosító engedély kitöltésével és Adatkezelő részére a 

fényképekkel együtt történő átadásával adja meg. 

 

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság marketing feladatokat 

ellátó munkavállalói.   

mailto:adatvedelem@nofnkft.hu
http://www.nöf.hu/hu/
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(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: Adatkezelő az adatokat az adatkezelés céljának 

teljesülésééig, vagy az Érintett törlésre vonatkozó kérelméig kezeli, kivéve, amennyiben irányadó 

jogszabály az Adatkezelő számára más határidőt nem határoz meg. 

 

(6) A személyes adatok kezeléshez adott hozzájárulás visszavonása: Az Érintett jogosult arra, hogy a 

személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonást az Érintett 

az adatvedelem@nofnkft.hu email címre megküldött nyilatkozatával gyakorolhatja, melyből 

egyértelműen kiderül annak ténye, hogy az Érintett személyes adatainak az Adatkezelő részére adott 

hozzájárulását vissza kívánja vonni. A visszavonás alapján Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

törli az Érintett vonatkozásában kezelt személyes adatokat. 

 

(7) Az engedélyt a jelen Szabályzat 12. számú melléklete tartalmazza. 

 

 

VII. FEJEZET 

 

 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

 

A Társaság elkötelezett amellett, hogy szigorúan védje az Érintett személyes adatait, tiszteletben tartsa 

az Érintett ilyen adatok felhasználására vonatkozó döntését, és gondosan védelmezze, nehogy 

elvesszenek, azokkal visszaéljenek, azokhoz jogosulatlanul hozzáférjenek, vagy azokat hozzáférhetővé 

tegyék, megváltoztassák vagy megsemmisítsék, továbbá törekszik arra, hogy az alkalmazott technika 

megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válást megelőzze. Mindezek érdekében az Adatkezelő 

külön Informatikai Biztonsági Szabályzatban rendelkezik a megfelelő védelem feltételeinek 

kialakításáról, figyelemmel a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 

hozatal, törlés vagy megsemmisülés ellen, és a személyes adatkezelés során annak rendelkezései 

szerint jár el. 

 

1. Adatbiztonsági intézkedések 

 

(1)  A Társaság valamennyi adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében 

megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja az eljárási szabályokat, amelyek a 

Rendelet és az Infotv. előírásainak betartásához szükségesek.  

 

(2) Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az 

azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 

 

(3) A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a 

személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, amelyre a jelen Szabályzat 

13. számú melléklete szerinti kikötést kell alkalmazni. A személyes adatokhoz való hozzáférést a 

Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza. 

 

(4) A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.  

 

(5) A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást úgy végzi, hogy az megfeleljen az 

adatbiztonság követelményeinek. A Társaság biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, 

ellenőrzött körülmények között és csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása 

érdekében erre szükségük van. 

 

mailto:adatvedelem@nofnkft.hu
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(6) A személyes adatok kezelése és feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó biztosítja:  

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;  

b) a jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használat 

megakadályozását;  

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés 

alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;  

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vette 

nyilvántartásba;  

e) azt, hogy a kezelés és a feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön; 

f) szükség szerint elvégzi a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 

g) vizsgálja a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas 

jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; 

h) vizsgálja az arra való képességet fizikai vagy műszaki incidens esetén, hogy a személyes adatokhoz 

való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani; 

i) kialakítja az informatikai biztonság keretében az adatkezelés biztonságának garantálására hozott 

technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és 

értékelésére szolgáló eljárást; 

j) a biztonság megfelelő szintjének meghatározására kockázatelemzést végez a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, 

megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférésből felmerülő kockázatok azonosítására és azok súlyának az általuk okozható kár 

meghatározására. 

 

(7) A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott 

bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.  

 

(8) A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők 

férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat 

biztonságosan elzárva kell tartani.  

 

(9) Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.  

 

VIII. FEJEZET 

BEÉPÍTETT ADATVÉDELEM, ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ELVÉGZÉSE 

 

(1) A Társaságnak az új adatkezelés megkezdése előtt (különösen új adatkezelési technológiák 

alkalmazása esetén), ha annak jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valószínűsíthetően 

magas kockázattal járnak a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az 

adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett 

adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik.  

 

(2) A Társaság Ügyvezetője hatásvizsgálat elvégzésekor kikéri az Adatvédelmi tisztviselő 

tanácsát. 

 

(3) A hatásvizsgálatot az alábbi esetekben kell elvégeznie a Társaságnak: 

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) személyes adatok különleges kategóriái; vagy  

c) nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése. 

 

(4) A hatásvizsgálat kiterjed: 
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a) a tervezett adatkezelési műveletek módszeres leírására és az adatkezelés céljainak 

ismertetésére, beleértve adott esetben az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos 

érdeket is; 

b) az adatkezelés céljaira, figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és 

arányossági vizsgálatára; 

c) az Érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálatára; 

d) a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatására, ideértve a személyes adatok 

védelmét és a Rendelettel való összhang igazolását szolgáló, az érintettek és más 

személyek jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő garanciákat, biztonsági intézkedéseket 

és mechanizmusokat. 

 

(5) A vizsgálat alapján az Adatvédelmi tisztviselő megállapítja, hogy megtörtént-e az adatkezelési 

műveletek hatásainak értékelése. Amennyiben az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapította, 

hogy az adatkezelés az Adatkezelő által a kockázat mérséklése céljából tett intézkedések 

hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően 

az Adatvédelmi tisztviselő konzultál a Felügyeleti Hatósággal.  

 

 

IX. FEJEZET 

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 

 

1. Az adatvédelmi incidens fogalma 

 

(1) Az adatvédelmi incidens a GDPR 4. cikk 12. pontjában meghatározottak szerinti esemény.  

 

(2) A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobiltelefon elvesztése, 

személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott fizetési papírok); adatok nem 

biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver 

elleni támadások, honlap feltörése.  

 

(3) Az esetleges incidensekre kockázatelemzést végez. 

 

2. Adatvédelmi incidensek kezelése, orvoslása   

 

(1) Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a Társaság 

Ügyvezetőjének feladata.  

 

(2) Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket és ezeket 

folyamatosan elemezni kell. 

 

(3) Amennyiben a Társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során 

adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a Társaság Ügyvezetőjét.  

 

(4) A Társaság munkavállalói kötelesek jelenteni a Társaság Ügyvezetőjének, vagy a munkáltatói 

jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.  

 

(5) Adatvédelmi incidens bejelenthető a Társaság központi e-mail címén, telefonszámán, amelyen a 

munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, 

biztonsági gyengeségeket.  

 

(6) Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Társaság Ügyvezetője az Adatvédelmi tisztviselő útján 

– az informatikai, pénzügyi és kijelölt szakmai vezető bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a 

bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy 

téves riasztásról van-e szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:  

a) az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,  
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b) az incidens leírását, körülményeit, hatásait,  

c) az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,  

d) a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,  

e) az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,  

f) a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását. 

 

(7) Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell 

határolni és el kell különíteni. Gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok 

begyűjtéséről és azok megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását, a jogszerű 

működés visszaállítását. 

 

(8) Az Adatvédelmi tisztviselő a bejelentéseken túlmenően a látens adatvédelmi jogsértéseket az éves 

ellenőrzés során kérdőíves adatfelvétellel tárhatja fel. 

 

3. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása  

 

(1) A Társaság – az Adatvédelmi tisztviselő útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos 

intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából – a jelen Szabályzat 14. számú 

melléklete – szerinti nyilvántartást vezet, amely tartalmazza  

a) az érintett személyes adatok körét,  

b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,  

c) az adatvédelmi incidens időpontját,  

d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,  

e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,  

f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.  

 

(2) A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni. 

 

4. A Felügyeleti Hatóság tájékoztatása az adatvédelmi incidensről: 

 

(1) A Rendelet 33. cikkének (1) bekezdése alapján az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi 

incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes Felügyeleti Hatóság számára, kivéve, ha az 

adatvédelmi incidens nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha 

a bejelentés megtétele kötelező, és az nem történik meg 72 órán belül, úgy az Adatkezelő a bejelentés 

megtételekor mellékeli a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésben az Adatkezelő: 

-  ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, valamint, ha ez a körülményeket tekintve 

lehetséges, az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok 

kategóriáit és hozzávetőleges számát; 

-  közli az Adatvédelmi tisztviselő, valamint a tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és 

elérhetőségeit; 

- ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 

- ismerteti az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve az 

adatvédelmi incidensből származó esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó 

intézkedéseket. 

 

(3) Amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan 

késedelem nélkül a későbbiekben is közölhetők (ún. szakaszos bejelentés). 

 

 

 

X. FEJEZET 

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI 
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1. Az itt meghatározott fogalmak és előírások a Rendelet fogalomhasználatával, előírásaival 

teljes mértékben megegyező szabályokat tartalmaznak. E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság 

kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes 

tájékoztatást a következő fejezetben adjuk meg. Az Adatkezelővel való kapcsolattartás az Adatkezelő 

adatainál feltüntetett elérhetőségeken keresztül történhet. 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az 

adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 

(Rendelet 13-14. cikk) 

 

Az Érintett hozzáférési joga 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult 

arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz 

hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).  

 

A helyesbítéshez való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult 

arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 

kiegészítését. (Rendelet 16. cikk). 

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

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 a Rendeltben meghatározott indokok 

valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk) 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben 

meghatározott feltételek teljesülnek.  (Rendelet 18. cikk) 

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 

kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az 

Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk) 

 

Az adathordozhatósághoz való jog 

A Rendeletben írt feltételekkel az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek 

továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a 

rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)  

 

A tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az 

Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél 

jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. (Rendelet 21. cikk) 
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Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

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. (Rendelet 22. cikk) 

Korlátozások 

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási 

intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben 

meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk). 

 

Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

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. (Rendelet 34. cikk) 

 

A Felügyeleti Hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) 

Az 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 kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 

77. cikk) 

 

A Felügyeleti Hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a Felügyeleti Hatóság 

rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem 

foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott 

panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk) 

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Minden Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak 

e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. 

(Rendelet 79. cikk) 

 

2. Részletes tájékoztatás az Érintett jogairól 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az 

adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezelő által ismertetett 

elérhetőségeken keresztül. 

 

A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az Érintettől gyűjtik 

 

(1) 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 Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés) 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 kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte 

vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének 

második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, 
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valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való 

hivatkozás. 

 

(2) Az 1. pontban említett információk mellett az Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének 

időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az Érintettet a 

következő kiegészítő információkról tájékoztatja: 

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjairól; 

b) az Érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz 

való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen, valamint az Érintett adathordozhatósághoz való jogáról; 

c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az Érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) 

bekezdésének a) pontján (az Érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely 

időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás 

alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

d) a Felügyeleti Hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul 

vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Érintett köteles-e a személyes adatokat 

megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 

f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett 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. 

 

(3) 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 (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítő információról. 

 

(4) Az 1-3. pontok nem alkalmazandóak, ha és amilyen mértékben az Érintett már rendelkezik az 

információkkal. 

(Rendelet 13. cikk) 

 

B)  Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az Érintettől szerezték 

meg 

 

(1) 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 valamely harmadik országbeli címzett vagy 

valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság 

megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy 

a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és 

alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy 

az elérhetőségükre való hivatkozás. 

 

(2) Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az Érintett rendelkezésére bocsátja az 

Érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő 

információkat: 

a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjai; 
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b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelő 

vagy harmadik fél jogos érdekeiről; 

c) 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; 

d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az Érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) 

bekezdésének a) pontján (az Érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely 

időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 

végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető 

forrásokból származnak-e; és 

g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett 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, és az Érintettre nézve milyen 

várható következményekkel bír. 

 

(3) Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg: 

a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit figyelembe 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. 

 

(4) Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést 

kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az Érintettet erről az eltérő célról 

és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítő információról. 

 

(5) Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben: 

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, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák 

figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében 

említett 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. 

(Rendelet 14. cikk) 

 

Az Érintett hozzáférési joga 

 

(1) Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult 

arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 
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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) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó 

érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen 

várható következményekkel jár. 

 

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 

továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan 

a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. 

 

(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 másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti 

hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

(Rendelet 15. cikk) 

 

Az elfeledtetéshez való jog 

 

(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 a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) 

bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

c) az Érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs 

elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján 

tiltakozik az adatkezelés ellen; 

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 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

 

(2)   Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont 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. 

 

(3)   Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
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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 Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének 

megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és 

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog 

valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

(Rendelet 17. cikk) 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

(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 a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint 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. 

 

(2)  Ha az adatkezelés az 1. pont 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. 

 

(3)  Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az 

adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

(Rendelet 18. cikk) 

 

Az adathordozhatósághoz való jog 

 

(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 a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) 

pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; 

és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

 

(2)  Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, 

hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen 

továbbítását. 

 

(3) E jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az 

esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

 

(4) Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.  

(Rendelet 20. cikk)  
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A tiltakozáshoz való jog 

 

(1) Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az 

Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél 

jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges)  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. 

  

(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. 

 

(3) Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése 

ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

 

(4) Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során 

kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden 

más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 

 

(5) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 

2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló 

automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 

 

(6) Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően 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. 

(Rendelet 21. cikk) 

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

 

(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. 

 

(2) Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

a) az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 

b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely 

az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő 

intézkedéseket is megállapít; vagy 

c) az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

 

(3) A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket 

tenni az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az 

Érintettnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját 

kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. 

 

(4)  A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a Rendelet 9. cikk (1) 

bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja 
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alkalmazandó, és az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében 

megfelelő intézkedések megtételére került sor. 

(Rendelet 22. cikk) 

 

Korlátozások 

 

(1) Az Adatkezelőre vagy Adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási 

intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. 

cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 

5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető 

jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak védelméhez szükséges és arányos 

intézkedés egy demokratikus társadalomban: 

a) nemzetbiztonság; 

b) honvédelem; 

c) közbiztonság; 

d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve 

büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni 

védelmet és e veszélyek megelőzését; 

e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű célkitűzései, különösen az Unió 

vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési 

és az adózási kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot; 

f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme; 

g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az 

ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása; 

h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a közhatalmi feladatok 

ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy szabályozási tevékenység; 

i) az Érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; 

j) polgári jogi követelések érvényesítése. 

 

(2) Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes rendelkezéseket 

tartalmaznak legalább: 

a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira, 

b) a személyes adatok kategóriáira, 

c) a bevezetett korlátozások hatályára, 

d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás megakadályozását célzó 

garanciákra, 

e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak meghatározására, 

f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra, figyelembe véve az adatkezelés 

vagy az adatkezelési kategóriák jellegét, hatályát és céljait, 

g) az Érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és 

h) az Érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a korlátozásról, kivéve, ha ez 

hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját. 

(Rendelet 23. cikk) 

 

Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

 

(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) Az 1. pontban említett, az Érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően 

ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk (3) 

bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket. 
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(3) Az Érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek 

bármelyike teljesül: 

a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az 

intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen 

azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz 

való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek 

biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban 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. 

 

(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, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek 

valamelyikének teljesülését. 

(Rendelet 34. cikk) 

 

A Felügyeleti Hatóságnál történő panasztételhez való jog 

 

(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 kezelése megsérti a Rendeletet. 

 

(2) Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a 

panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 

78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. 

(Rendelet 77. cikk) 

 

A Felügyeleti Hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

 

(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) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 

Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes 

felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az 

Érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak 

eredményéről. 

 

(3) A Felügyeleti Hatósággal szembeni eljárást a Felügyeleti Hatóság székhelye szerinti tagállam 

bírósága előtt kell megindítani. 

 

(4) Ha a Felügyeleti Hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az 

egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a 

felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. 

(Rendelet 78. cikk) 

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

 

(1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a 

felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, 
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minden Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak 

e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait. 

 

(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. (Rendelet 79. cikk) 

 

XI. FEJEZET 

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, 

 AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI 

 

1. Intézkedések az Érintett kérelme alapján 

 

(1) A Társaságunk, mint Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a jogai gyakorlására irányuló 

kérelme nyomán hozott intézkedésekről.  

 

(2) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő 

további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő – az 

Adatvédelmi tisztviselő útján - a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.  

 

(3) Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint 

elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. 

 

(4) 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. 

 

(5) Társaságunk, mint Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az Érintett 

jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja.  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) díjat számíthat fel, vagy 

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

 

(6) Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy 

kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 

információk nyújtását kérheti – Adatkezelő mindaddig jogosult az intézkedés megtételétől tartózkodni, 

míg megalapozott kétségei hitelt érdemlően és megnyugtatóan rendezésre kerülnek. 

 

 

XII. FEJEZET 

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE 

 

(1) A Társaság Ügyvezetője az Adatvédelmi tisztviselő által folyamatba építve vizsgálja az Infotv. 

és a GDPR végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítését. A vizsgálat eredményéről 

az Adatvédelmi tisztviselő évente legalább egy alkalommal átfogó jelentést készít a Társaság 

Ügyvezetője részére. 

(2) Az Adatvédelmi tisztviselő évente ellenőrzi, hogy a Társaság szervezeti egységei: 
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a) eleget tesznek-e az elektronikusan kötelezően közzéteendő adatok közzétételére 

vonatkozó kötelezettségüknek; 

b) eleget tesznek-e a közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos kötelezettségüknek; 

c) eleget tesznek-e az adatleltárak vezetésével kapcsolatos kötelezettségüknek; 

d) eleget tesznek-e az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos kötelezettségüknek; 

e) eleget tesznek-e a dolgozók, ügyfelek, partnerek személyes adatai védelmével kapcsolatos 

kötelezettségüknek. 

(3) Az ellenőrzésről szükség szerint jegyzőkönyvet készít és hiányosság esetén 15 napon belül 

javaslatot tesz a Társaság Ügyvezetője részére, hogy 15 napos határidővel hívja fel az érintett 

szervezeti egység vezetőjét a hiányosság orvoslására. 

XIII. FEJEZET 

ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK AZ ELSZÁMOLTATHATÓSÁG ELVÉNEK 

BIZTOSÍTÁSA 

ADATKEZELÉS NYILVÁNTARTÁS, AZ ÉRINTETTEK JOGAI BIZTOSÍTÁSÁNAK 

NYILVÁNTARTÁSA, AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁSOK NYILVÁNTARTÁSA 

 

 

(1) A Társaság szervezeti egységei és projektjei – az Adatvédelmi tisztviselő közreműködésével 

és irányításával - a GDPR 30. cikke alapján az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi 

előírásoknak való megfelelés bizonyítása érdekében írásbeli elektronikus nyilvántartást 

vezetnek a hatáskörük alapján végzett adatkezelési tevékenységek fajtáiról. A Társaság a 

Felügyeleti Hatósággal való együttműködés keretében ezeket a nyilvántartásokat kérésre 

hozzáférhetővé teszi az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében.  

(2) A vezetett nyilvántartások: 

a) Érintetti hozzájárulások nyilvántartása (jelen Szabályzat 15. számú melléklete) 

b) adattovábbítási nyilvántartás (jelen Szabályzat 16. számú melléklete) 

c) adatszolgáltatási nyilvántartás (jelen Szabályzat 17. számú melléklete) 

d) általános adatleltár (jelen Szabályzat 18. számú melléklete) 

e) Érintetti jogok biztosítása és intézkedése kezelése nyilvántartás (jelen Szabályzat 19. 

számú melléklete) 

f) adatkezelési tájékoztatók nyilvántartása (jelen Szabályzat 20. számú melléklete) 

g) adatvédelmi incidens nyilvántartás (jelen Szabályzat 14. számú melléklete) 

 

XIV. FEJEZET 

ADATFELDOLGOZÓK 

 

(1) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem szükséges az Érintett előzetes beleegyezése, de 

szükséges a tájékoztatása. A Társaság az Érintetteket az egyes adatkezelési tájékoztatókban 

értesíti az Érintetteket.  

(2) A Társaság a honlapja (www.nof.hu) fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz 

igénybe, aki az IT szolgáltatásokat biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződés 

tartamáig – kezeli a honlapon esetlegesen megadott személyes adatokat.  

Cégnév: PAZIRIK Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 7100 Szekszárd, Honvéd utca 25. II/em. 5. 

Cégjegyzékszám: 17-09-005627 

Adószám: 13731014-2-17 

Képviselő: Tóth Zsuzsanna, ügyvezető 

Telefonszám: +36 30 684 6183 

E-mail: zsuzsanna.toth@pazirik.hu 

Weblap: www.pazirik.hu 

 

(3) A Társaság könyvvizsgálata: 

Cégnév: Ráta 80 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1221 Budapest, Gerinc utca 80. 

Cégjegyzékszám: 01-09-267325 

http://www.nof.hu/
mailto:zsuzsanna.toth@pazirik.hu
http://www.pazirik.hu/
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Adószám: 10880982-2-43 

Képviselő: dr. Fainné Kaszab Sarolta 

Telefonszám: +36 1 228 0765 

E-mail: rizsa@t-online.hu 

 

(4) Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés: 

Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Cégjegyzékszám: 01 10 042463 

Adószám: 10901232-2-41 

Telefonszám: +36 1 767 8282 

E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu 

(5) Munkaviszonnyal összefüggő adatok kezelése: 

Cégnév: Endered Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. 

Cégjegyzékszám: 01 09 266926 

Adószám: 10884979-2-41 

Telefonszám: +36 1 413 3333 

 

Cégnév: Magyar Államkincstár 

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4. 

Cégjegyzékszám: 00 15 329970 

Adószám: 15329970-2-41 

Telefonszám: +36 1 327 3600 

 

(6) Munkavállalók egészségügyi alkalmassági vizsgálatával összefüggő adatok kezelése: 

Cégnév: Sorea Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1022 Budapest, Tövis utca 3/A. 

Cégjegyzékszám: 01 09 985094 

Adószám: 23930159-2-41 

Telefonszám: +36 20 931 9200 

 

 

XV. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Szabályzat megállapítása és módosítása 

 

A Szabályzat megállapítására és módosítására a Társaság vezető tisztségviselője jogosult.  

 

2. Intézkedések a szabályzat megismertetése vonatkozásában  

 

E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a Társaság valamennyi munkavállalójával 

(foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy betartása és 

érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) lényeges munkaköri kötelezettsége. A 

munkaszerződési kikötés mintája jelen Szabályzat 6. számú melléklete tartalmazza. 

MELLÉKLETEK 

 

1. melléklet:  Adatkérő lap - személyes adatok hozzájáruláson alapuló kezeléséhez 

2. melléklet: Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogairól személyes 

adatai kezelése vonatkozásában 

3. melléklet: Tájékoztató munkavállaló részére alkalmassági vizsgálatról 

4. melléklet:  Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyag beküldéséhez 

5. melléklet:  Figyelemfelhívás kép-és hangrögzítésre alkalmas megfigyelőrendszer 

működéséről 

mailto:rizsa@t-online.hu
mailto:ugyfelszolgalat@posta.hu
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6. melléklet: Adatkezelési kikötés természetes személlyel kötött szerződéshez 

7. melléklet:  Hozzájáruló nyilatkozat jogi személy szerződő partnerek természetes személy 

képviselőinek elérhetőségi adatai kezeléséhez 

8. melléklet: Adatkezelési Tájékoztató sütik alkalmazásáról 

9. melléklet:  Dolgozói azonosító kártya adatvédelmi tájékoztató 

10. melléklet:  Kastélykártya Program hozzájáruló nyilatkozat 

11. melléklet:  Hírlevél hozzájárulás 

12. melléklet: Képmás felhasználása engedély 

13. melléklet:  Munkaszerződési kikötés az adatkezelési szabályzat megismeréséről, 

alkalmazásáról és titoktartási kötelezettségről 

14. melléklet: Adatvédelmi incidens nyilvántartás 

15. melléklet: Érintetti hozzájárulások nyilvántartás 

16. melléklet: Adattovábbítási nyilvántartás 

17. melléklet: Adatszolgáltatási nyilvántartás 

18. melléklet:  Általános adatleltár 

19. melléklet: Érintetti jogok biztosítása és intézkedés kezelési nyilvántartás 

20. melléklet:  Adatkezelési tájékoztatók nyilvántartás 

21. melléklet:  Megismerési nyilatkozat 

 
























































































































