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I. FEJEZET
[LTAL[NOS RENDELKEZÉSEK
1) Bevezetés
A T{rsas{g az adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső szab{lyok, technikai és
szervezési intézkedések meghozatal{val – úgy végzi, hogy az minden körülmények
között feleljen meg AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TAN[CS (EU) 2016/679
RENDELETÉNEK - (2016. {prilis 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
{raml{s{ról, valamint a 95/46/EK rendelet hat{lyon kívül helyezéséről ({ltal{nos
adatvédelmi rendelet, a tov{bbiakban: Rendelet) – tov{bb{ az inform{ciós
önrendelkezési jogról és az inform{ciószabads{gról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
tov{bbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.
2) A Szab{lyzat célja
A Szab{lyzat célja azon belső szab{lyok meg{llapít{sa és intézkedések
megalapoz{sa, amelyek biztosítj{k, hogy a T{rsas{g adatkezelő tevékenysége
megfeleljen a Rendelet, és az Infotv. rendelkezéseinek és megfeleljen az igazol{si
elj{r{soknak.
3) A Szab{lyzat hat{lya
E Szab{lyzat hat{lya a természetes személyre vonatkozó személyes adatok
T{rsas{g {ltali kezelésére terjed ki. (egyéni v{llalkozó, egyéni cég, ügyfelek, vevők,
sz{llítók). A Szab{lyzat hat{lya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre,
amely jogi személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és form{j{t,
valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. (GDPR (14))
4) Fogalommeghat{roz{sok
E Szab{lyzat alkalmaz{s{ban ir{nyadó fogalommeghat{roz{sokat a
cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:

Rendelet 4.

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó b{rmely inform{ció; azonosítható az a természetes személy,
aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, péld{ul név,
sz{m, helymeghat{rozó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdas{gi, kultur{lis vagy szoci{lis azonoss{g{ra
vonatkozó egy vagy több tényező alapj{n azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adat{llom{nyokon automatiz{lt vagy
nem automatiz{lt módon végzett b{rmely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagol{s, t{rol{s, {talakít{s vagy megv{ltoztat{s,
lekérdezés, betekintés, felhaszn{l{s, közlés tov{bbít{s, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozz{férhetővé tétel útj{n, összehangol{s vagy összekapcsol{s, korl{toz{s,
törlés, illetve megsemmisítés;
Manager Service Europe
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3. „az adatkezelés korl{toz{sa”: a t{rolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korl{toz{sa célj{ból;
4. „profilalkot{s”: személyes adatok automatiz{lt kezelésének b{rmely olyan
form{ja, amelynek sor{n a személyes adatokat valamely természetes személyhez
fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi
teljesítményhez, gazdas{gi helyzethez, egészségi {llapothoz, személyes
preferenci{khoz, érdeklődéshez, megbízhatós{ghoz, viselkedéshez, tartózkod{si
helyhez vagy mozg{shoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére
haszn{lj{k;
5. „{lnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében tov{bbi inform{ciók felhaszn{l{sa nélkül többé m{r nem {llapítható
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve
hogy az ilyen tov{bbi inform{ciót külön t{rolj{k, és technikai és szervezési
intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
6. „nyilv{ntart{si rendszer”: a személyes adatok b{rmely módon – centraliz{lt,
decentraliz{lt vagy funkcion{lis vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt
{llom{nya, amely meghat{rozott ismérvek alapj{n hozz{férhető;
7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy b{rmely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
ön{llóan vagy m{sokkal együtt meghat{rozza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit
az uniós vagy a tag{llami jog hat{rozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tag{llami jog is
meghat{rozhatja;
8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy b{rmely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel;
9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
b{rmely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsg{lat
keretében az uniós vagy a tag{llami joggal összhangban férhetnek hozz{ személyes
adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek
{ltali kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szab{lyoknak;
10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy b{rmely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az
adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő
vagy adatfeldolgozó közvetlen ir{nyít{sa alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmaz{st kaptak;
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11. „az érintett hozz{j{rul{sa”: az érintett akarat{nak önkéntes, konkrét és
megfelelő t{jékoztat{son alapuló és egyértelmű kinyilv{nít{sa, amellyel az érintett
nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útj{n jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
12. „adatvédelmi incidens”: a biztons{g olyan sérülése, amely a tov{bbított, t{rolt
vagy m{s módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megv{ltoztat{s{t, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozz{férést eredményezi.
II. FEJEZET
AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍT[SA
1) Adatkezelés az érintett hozz{j{rul{sa alapj{n
Az érintett hozz{j{rul{s{t személyes adatai kezeléséhez az ÉRINTETT
(TERMÉSZETES SZEMÉLY) HOZZ[J[RUL[SA szerinti adatkérő lapon kell kérni.
Hozz{j{rul{skor az adatkezelés célja lehet:
 v{s{rlói adatb{zisban való
szerplés
 hírlevél küldés
 aj{nlat küldés
 tesztvezetés
 autó javít{s, karbantart{s






bérautó kiad{s
marketing
panaszkezelés
munkav{llalók, {ll{sra
jelentkezők
 szolg{ltat{si szerződések

Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolg{l, akkor a hozz{j{rul{st az összes
adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
A hozz{j{rul{s visszavon{s{t ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint
annak megad{s{t.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozz{j{rul{s{val került sor, az adatkezelő
a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hi{ny{ban a r{ vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése célj{ból tov{bbi külön hozz{j{rul{s nélkül, valamint az
érintett hozz{j{rul{s{nak visszavon{s{t követően is kezelheti.
A T{rsas{g az Adatkezelési T{jékoztatój{t a Telephelyen elérhetővé teszi az
érintettek sz{m{ra. A t{jékoztató célja, hogy az érintetteket nyilv{nosan t{jékoztassa
az adatkezelés célj{ról és jogalapj{ról, az adatkezelésre és az adatfeldolgoz{sra
jogosult személyéről, az adatkezelés időtartam{ról, arról, ha az érintett személyes
adatait az adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapj{n kezeli, illetve arról, hogy
kik ismerhetik meg az adatokat.
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III. FEJEZET
MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK
1) Munkaügyi, személyzeti nyilv{ntart{s
A munkav{llalók adatainak kezelése a Munka törvénykönyve és a munk{ltató jogos
érdekeinek érvényesíte érdekében a munkaviszony létesítéséhez, fenntart{s{hoz és
megszüntetéséhez, illetve a szoci{lis-jóléti juttat{sok biztosít{s{hoz adatokat tartjuk
nyilv{n. A T{rsas{g munk{ltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1)
bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése célj{ból
kezeli a munkav{llaló al{bbi adatait:










név
 önéletrajz, fénykép,
születési név,
 munkabérének összege, a
születési helye, ideje,
bérfizetéssel, egyéb juttat{saival
anyja neve,
kapcsolatos adatok,
lakcíme,
 a munkaviszony megszűnésének
{llampolg{rs{ga,
módja, indokai,
adóazonosító jele,
 a munkaköri alkalmass{gi
TAJ sz{ma,
vizsg{latok összegzése,
nyugdíjas törzssz{m (nyugdíjas
 mag{nnyugdíjpénzt{ri és önkéntes
munkav{llaló esetén),
kölcsönös biztosító pénzt{ri tags{g
 telefonsz{m,
esetén a pénzt{r megnevezése,
 e-mail cím,
azonosító sz{ma és a munkav{llaló
 személyi igazolv{ny sz{ma,
tags{gi sz{ma,
 lakcímet igazoló hatós{gi
 munkav{llalót ért balesetek
igazolv{ny sz{ma,
jegyzőkönyveiben rögzített
 banksz{mlasz{ma,
adatokat,
 munk{ba lépésének kezdő és
 a T{rsas{gn{l biztons{gi és
befejező időpontja,
vagyonvédelmi célból alkalmazott
 munkakör,
kamera és beléptető rendszer,
 iskolai végzettségét,
illetve a helymeghat{rozó
szakképzettségét igazoló okm{ny
rendszerek {ltal rögzített adatokat
m{solata,
A személyes adatok címzettjei: a munk{ltató vezetője, a T{rsas{g munkaügyi
feladatokat ell{tó munkav{llalói és adatfeldolgozói.
 A személyes adatok t{rol{s{nak időtartama: Adójog, sz{mviteli kötelezettség
t{rol{s, adatkezelés esetén: a munkaviszony megszűnését követő 8 év.
 TB, nyugdíj meg{llapít{s{hoz szükséges adatok: korl{tlan ideig (nem
törölhető ki.)
A munk{ltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a MUNKAV[LLALÓI
T[JÉKOZTAT[S SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL t{jékoztató {tad{s{val
t{jékoztatja a munkav{llalót személyes adatainak kezeléséről és személyhez fűződő
jogokról.
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2) Alkalmass{gi vizsg{latokkal kapcsolatos adatkezelés
A munkav{llalóval szemben alkalmazott alkalmass{gi vizsg{latok:
 munkaviszonyra vonatkozó szab{ly előír{sa vagy kötelezettség szerint
Az alkalmass{gi vizsg{latról szóló t{jékoztat{st a T{jékoztat{s munkav{llaló
részére alkalmass{gi vizsg{lat{ról nyilatkozat tartalmazza.
A munkaalkalmass{gra, felkészültségre ir{nyuló tesztlapok a munk{ltató mind a
munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fenn{ll{sa alatt kitöltetheti a
munkav{llalókkal.
A kezelhető személyes adatok köre:
a munkaköri alkalmass{g ténye, és az
ehhez szükséges feltételek.
Az adatkezelés jogalapja
a munk{ltató jogos érdeke.
A személyes adatok kezelésének célja
munkaviszony létesítése, fenntart{sa,
munkakör betöltése.
A személyes adatok címzettjei, illetve a A vizsg{lat eredményt a vizsg{lt
címzettek kategóri{i:
munkav{llalók, illetve a vizsg{latot
végző szakember ismerhetik meg. A
munk{ltató csak azt az inform{ciót
kaphatja meg, hogy a vizsg{lt személy a
munk{ra alkalmas-e vagy sem, illetve
milyen feltételek biztosítandók ehhez. A
vizsg{lat részleteit, illetve annak teljes
dokument{ciój{t azonban a munk{ltató
nem ismerheti meg.
A
személyes
adatok
kezelésének a munkaviszony megszűnését követő 8
év.
időtartama:
3) Felvételre jelentkező munkav{llalók adatainak kezelése, p{ly{zatok,
önéletrajzok
A kezelhető személyes adatok köre:
a természetes személy neve, születési
ideje, helye, anyja neve, lakcím,
képesítési adatok, fénykép, telefonsz{m,
e-mail cím, a jelentkezőről készített
munk{ltatói feljegyzés (ha van).
Az adatkezelés jogalapja
az érintett hozz{j{rul{sa.
A személyes adatok kezelésének célja
jelentkezés, p{ly{zat elbír{l{sa,
a
kiv{lasztottal munkaszerződés kötése.
Az érintettet t{jékoztatni kell arról, ha a
munk{ltató nem őt v{lasztotta az adott
{ll{sra.
A személyes adatok címzettjei, illetve a a
T{rsas{gn{l
munk{ltatói
jogok
címzettek kategóri{i:
gyakorl{s{ra jogosult vezető, munkaügyi
feladatokat ell{tó munkav{llalók.
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kezelésének A jelentkezés, p{ly{zat elbír{l{s{ig. A ki
nem v{lasztott jelentkezők személyes
adatait törölni kell. Törölni kell annak
adatait is, aki jelentkezését, p{ly{zat{t
visszavonta.

A munk{ltató csak az érintett egyértelmű és önkéntes hozz{j{rul{sa alapj{n őrizheti
meg a p{ly{zatokat. A hozz{j{rul{st a felvételi elj{r{s lez{r{s{t követően kell kérni a
jelentkezőktől.
4) Munkaeszközök haszn{lat{val kapcsolatos adatkezelés
A Társaság a munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiókot és eszközöket
(számítógép, laptop, tablet, mobiltelefon, internethasználat) a munkáltató
képviseletében ellássák munkaköri feladataikat az ügyfelekkel, más személyekkel,
szervezetekkel. Magáncélú használatot nem ellenőrzi a Társaság.
5) GPS navig{ciós rendszer alkalmaz{s{val kapcsolatos adatkezelés
GPS navigációs rendszert a következő esetekben alkalmaz a Társaság:
gépkocsi lop{s, jogosulatlan haszn{lat ellenőrzése – megakad{lyoz{sa, gyorshajt{s
ellenőrzése, útvonal ellenőrzése
Munkav{llalói haszn{lat:
 tesztvezetés
 rendezvényre utaz{s és bemutat{s
 engedélyezett haszn{lat, próba (új modell)
 m{sik telephelyre mozgat{s (gumiz{s)
A kezelhető személyes adatok köre:

Tesztvezetés: a természetes személy
neve, lakcím, telefonsz{m, e-mail cím
Munkav{llaló: a természetes személy
neve, telefonsz{m, e-mail cím
a munkáltatói jogos érdek
Az adatkezelés jogalapja
munkaszervezés,
logisztika,
A személyes adatok kezelésének célja
munkavállalói
kötelezettségek
teljesítésének ellenőrzése
gépjármű rendszáma, a megtett útvonal,
Kezelt adatok
távolság, gépjárműhasználat ideje
A személyes adatok címzettjei, illetve a a
T{rsas{gn{l
munk{ltatói
jogok
címzettek kategóri{i:
gyakorl{s{ra jogosult vezető, munkaügyi
feladatokat ell{tó munkav{llalók.
A
személyes
adatok
kezelésének A tesztvezetések esetén 5 évig.
időtartama:
Munkav{llalók esetében 8 évig.
Az ellenőrzés csak munkaidőben történhet és nem ellenőrizhető a munkavállalók
földrajzi helyzete munkaidőn kívül.
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IV. FEJEZET
SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
1) Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, sz{llítók nyilv{ntart{sa
A T{rsas{g szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése,
megszűnése, szerződési kedvezmény nyújt{sa célj{ból kezeli a vele vevőként,
sz{llítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét,
anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adósz{m{t, v{llalkozói, őstermelői
igazolv{ny sz{m{t, személyi igazolv{ny sz{m{t, lakcímét, székhely, telephely címét,
telefonsz{m{t, e-mail címét, honlap-címét, banksz{mlasz{m{t, vevősz{m{t
(ügyfélsz{m{t, rendeléssz{m{t), online azonosítój{t (vevők, sz{llítók list{ja,
törzsv{s{rl{si list{k), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az
adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges.
A személyes adatok címzettjei:

a
T{rsas{g
ügyfélkiszolg{l{ssal
kapcsolatos
feladatokat
ell{tó
munkav{llalói,
könyvelési,
adóz{si
feladatokat ell{tó munkav{llalói, és
adatfeldolgozói.
t{rol{s{nak a szerződés megszűnését követő 5 év.

A
személyes
adatok
időtartama:
Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell,
hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a t{jékoztat{s
történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére
történő {tad{s{ról t{jékoztatni kell. A természetes személlyel kötött szerződéshez
kapcsolódó adatkezelési kikötés szövegét az ÉRINTETT (TERMÉSZETES
SZEMÉLY) HOZZ[J[RUL[SA tartalmazza.
2) Jogi személy ügyfelek, vevők, sz{llítók természetes személy képviselőinek
elérhetőségi adatai
A kezelhető személyes adatok köre:

a természetes személy neve, címe,
telefonsz{ma, e-mail címe
Az adatkezelés jogalapja
az érintett hozz{j{rul{sa
A személyes adatok kezelésének célja
a T{rsas{g jogi személy partnerével
kötött szerződés teljesítése, üzleti
kapcsolattart{s
A személyes adatok címzettjei, illetve a T{rsas{g ügyfélszolg{lattal kapcsolatos
címzettek kategóri{i:
feladatokat ell{tó munkav{llalói
A
személyes
adatok
kezelésének az üzleti kapcsolat, illetve az érintett
időtartama:
képviselői
minőségének
fenn{ll{s{t
követő 5 évig.
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HOZZ[RULÓ NYILATKOZAT JOGI SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNEREK
TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI ADATAI
KEZELÉSÉHEZ nyilatkozat. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartam{ig meg kell
őrízni.
3) Regisztr{ció a T{rsas{g honlapj{n
A honlapon a regisztr{ló természetes személy az erre vonatkozó négyzet
bejelölésével adhatja meg hozz{j{rul{s{t személyes adatai kezeléséhez. Tilos a
négyzet előre bejelölése.
a természetes személy neve (vezetéknév,
keresztnév), címe, telefonsz{ma, e-mail
címe
online szerviz bejelentkezés esetén:
rendsz{m
Az adatkezelés jogalapja
az érintett hozz{j{rul{sa
A honlapon nyújtott szolgáltatások
A személyes adatok kezelésének célja
teljesítése.
Kapcsolatfelvétel,
elektronikus, telefonos, SMS, és postai
megkereséssel. Tájékoztatás a Társaság
termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési
feltételeiről,
akcióiról.
Reklámküldemény
a
tájékoztatás
során
elektronikusan és postai úton küldhető.
A honlap használatának elemzése.
A személyes adatok címzettjei, illetve a a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing
tevékenységével kapcsolatos feladatokat
címzettek kategóri{i:
ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként
a
Társaság
IT
szolgáltatója
tárhelyszolgáltatást
végző
munkavállalói.
A
személyes
adatok
kezelésének a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig,
vagy
az
érintett
hozzájárulása
időtartama:
visszavonásáig (törlési kérelméig).
A kezelhető személyes adatok köre:

4) Hírlevél szolg{ltat{shoz kapcsolódó adatkezelés
A honlapon a hírlevélre regisztr{ló természetes személy az erre vonatkozó négyzet
bejelölésével adhatja meg hozz{j{rul{s{t személyes adatai kezeléséhez. Tilos a
négyzet előre bejelölése. A feliratkoz{s sor{n az Adatkezelési t{jékoztató elérhető a
T{rsas{g honlapj{n.
A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkoz{s” alkalmaz{s{nak haszn{lat{val, vagy
ír{sban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal b{rmikor leiratkozhat, amely a
hozz{j{rul{s visszavon{s{t jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adat{t
haladéktalanul törölni kell.
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a természetes személy neve (vezetéknév,
keresztnév), telefonsz{ma, e-mail címe
Az adatkezelés jogalapja
az érintett hozz{j{rul{sa
Hírlevél küldése a Társaság termékei,
A személyes adatok kezelésének célja
szolgáltatásai tárgyában. Reklámanyag
küldése.
A személyes adatok címzettjei, illetve a a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing
tevékenységével kapcsolatos feladatokat
címzettek kategóri{i:
ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója
munkavállalói
a
tárhelyszolgáltatás
teljesítése céljából.
A
személyes
adatok
kezelésének a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy
az érintett hozzájárulása visszavonásáig
időtartama:
(törlési kérelméig).
A kezelhető személyes adatok köre:

5) Közösségi ir{nyelvek / Adatkezelés a T{rsas{g Facebook oldal{n
A T{rsas{g termékei, szolg{ltat{sai megismertetése, népszerűsítése célj{ból Facebook
oldalt tart fenn. A T{rsas{g Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan
benyújtott panasznak. A T{rsas{g Facebook oldal{n a l{togatók {ltal közzétett
személyes adatokat a T{rsas{g nem kezeli.
A l{togatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolg{ltat{si Feltételei ir{nyadók.
Jogellenes, vagy sértő tartalom publik{l{sa esetén a T{rsas{g előzetes értesítés
nélkül kiz{rhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozz{szól{s{t.
A T{rsas{g nem felel a Facebook felhaszn{lók {ltal közzétett jogszab{lyt sértő
adattartalmakért, hozz{szól{sokért. A T{rsas{g nem felel semmilyen, a Facebook
működéséből adódó hib{ért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének
megv{ltoztat{s{ból fakadó problém{ért.
https://hu-hu.facebook.com/ToyotaBuda/, https://hu-hu.facebook.com/LexusBuda/
6) Aj{ndéksorsol{s szervezésével kapcsolatos adatkezelés
Aj{ndéksorsol{s (1991. évi XXXIV. törvény 23.§) szervezése esetén adatkezelési
hozz{j{rul{s alapj{n kezeli az érintett természetes személy nevét, címét,
telefonsz{m{t, e-mail címét, online azonosítój{t. ÉRINTETT (TERMÉSZETES
SZEMÉLY) HOZZ[J[RUL[SA nyilatkozat. A j{tékban való részvétel önkéntes.
a természetes személy neve (vezetéknév,
keresztnév), telefonsz{ma, e-mail címe
Az adatkezelés jogalapja
az érintett hozz{j{rul{sa
nyereményjáték
nyertesének
A személyes adatok kezelésének célja
megállapítása, értesítése, a nyeremény
megküldése.
A személyes adatok címzettjei, illetve a a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos
feladatokat
ellátó
munkavállalói,
A kezelhető személyes adatok köre:
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adatfeldolgozóként
a Társaság IT
szolgáltatója szerverszolgáltatást végző
munkavállalói,
futárszolgálat
munkavállalói.
kezelésének az ajándéksorolás végelszámolásáig.

7) Direkt marketing célú adatkezelés
Rekl{m a természetes személy hozz{j{rul{st követően, mint rekl{m címzettjének
közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés) elektronikus levelezés
vagy azzal egyenértékű m{s egyéni kommunik{ciós eszköz útj{n történik.
ÉRINTETT (TERMÉSZETES SZEMÉLY) HOZZ[J[RUL[SA nyilatkozat.
a természetes személy neve, címe,
telefonszáma, e-mail címe, online
azonosító.
Az adatkezelés jogalapja
az érintett hozz{j{rul{sa
a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó
A személyes adatok kezelésének célja
direkt marketing tevékenység folytatása,
azaz
reklámkiadványok,
hírlevelek,
aktuális ajánlatok nyomtatott (postai)
vagy elektronikus formában (e-mail)
történő rendszeres vagy időszakonkénti
megküldése a regisztrációkor megadott
elérhetőségekre.
A személyes adatok címzettjei, illetve a a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos
feladatokat
ellátó
munkavállalói,
címzettek kategóri{i:
adatfeldolgozóként
a Társaság IT
szolgáltatója szerverszolgáltatást végző
munkavállalói, postai kézbesítés esetén a
Posta munkavállalói.
A
személyes
adatok
kezelésének a hozzájárulás visszavonásáig.
időtartama:
A kezelhető személyes adatok köre:

A direkt marketing üzenetek tov{bbít{s{hoz adott hozz{j{rul{s visszavon{s{t
és a személyes adatok törlését vagy módosít{s{t az al{bbi elérhetőségeken lehet
kérni.
 e-mail útj{n: adatkezeles@realszisztema.hu,
 postai úton: 1112 Budapest, Budaörsi út 185-195.
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V. FEJEZET
JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
1) Adatkezelés adó- és sz{mviteli kötelezettségek teljesítése célj{ból
A T{rsas{g jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és sz{mviteli
kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adóz{s) célj{ból kezeli a vevőként, sz{llítóként
vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghat{rozott
adatait.
A kezelt adatok az {ltal{nos forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és
202.§-a alapj{n különösen: adósz{m, név, cím, adóz{si st{tusz, a sz{mvitelről szóló
2000. évi C. törvény 167.§-a alapj{n: név, cím, a gazdas{gi műveletet elrendelő
személy vagy szervezet megjelölése, az utalv{nyozó és a rendelkezés végrehajt{s{t
igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr al{ír{sa; a
készletmozg{sok bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az {tvevő, az
ellennyugt{kon a befizető al{ír{sa, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény alapj{n: v{llalkozói igazolv{ny sz{ma, őstermelői igazolv{ny sz{ma,
adóazonosító jel.
A személyes adatok címzettjei:

A
személyes
időtartama:

adatok

a
T{rsas{g
adóz{si,
könyvviteli,
bérsz{mfejtési,
t{rsadalombiztosít{si
feladatait ell{tó munkav{llalói és
adatfeldolgozói.
jogalapot
adó
jogviszony
t{rol{s{nak a
megszűnését követő 8 év.

2) Kifizetői adatkezelés
A T{rsas{g jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és
j{rulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, j{rulékok meg{llapít{sa,
bérsz{mfejtés, t{rsadalombiztosít{si ügyintézés) célj{ból kezeli azon érintettek –
munkav{llalók, csal{dtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttat{sban részesülők –
adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az
adóz{s rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban {ll.
A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a hat{rozza meg, külön is kiemelve ebből: a
természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust
is), nemét, {llampolg{rs{g{t, a természetes személy adóazonosító jelét, t{rsadalombiztosít{si
azonosító jelét (TAJ sz{m). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt
fűznek, a T{rsas{g kezelheti a munkav{llalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és
szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tags{gra vonatkozó adatokat adó és
j{rulékkötelezettségek teljésítés (bérsz{mfejtés, t{rsadalombiztosít{si ügyintézés)
célj{ból.
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A személyes adatok címzettjei:

A
személyes
időtartama:

adatok

a T{rsas{g adóz{si, bérsz{mfejtési,
t{rsadalombiztosít{si
(kifizetői)
feladatait ell{tó munkav{llalói és
adatfeldolgozói.
jogalapot
adó
jogviszony
t{rol{s{nak a
megszűnését követő 8 év.

VI. FEJEZET
ADATBIZONS[GI INTÉZKEDÉSEK
1) Adatbiztons{gi intézkedések
A T{rsas{g valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkoz{s{ban a személyes
adatok biztons{ga érdekében megteszi mindazokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttat{s{hoz szükségesek.
Mint Adatkezelő az adatokat védjük a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés,
elvesztés, megv{ltoztat{s, sérülés, jogosulatlan nyilv{noss{gra hozatal vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozz{férés ellen, bizalmasan kezelve.
A munkav{llalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan ADATKEZELÉSI,
TITOKTART[SI
ÉS
INFORM[CIÓ
BIZTONS[GI
SZAB[LYZAT
–
MUNKAV[LLALÓI NYILATKOZAT SZAB[LYZAT szerint j{runk el.
Az informatikai rendszer: tűzfallal védett, vírusvédelemmel elll{tott.
A T{rsas{g az elektronikus adatfeldolgoz{st, nyilv{ntart{st sz{mítógépes program
útj{n végzi, amely megfelel az adatbiztons{g követelményeinek.
A személyes adatok automatiz{lt feldolgoz{sa sor{n az adatkezelő és az
adatfeldolgozó tov{bbi intézkedésekkel biztosítja:
 a jogosulatlan adatbevitel megakad{lyoz{s{t;
 az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek {ltali,
adat{tviteli berendezés segítségével történő haszn{lat{nak megakad{lyoz{s{t;
 annak ellenőrizhetőségét és meg{llapíthatós{g{t, hogy a személyes adatokat
adat{tviteli berendezés alkalmaz{s{val mely szerveknek tov{bbított{k vagy
tov{bbíthatj{k;
 annak ellenőrizhetőségét és meg{llapíthatós{g{t, hogy mely személyes
adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyre{llíthatós{g{t és
 azt, hogy az automatiz{lt feldolgoz{s sor{n fellépő hib{król jelentés készüljön.
A folyamatban levő munkavégzés, feldolgoz{s alatt levő iratokhoz csak az illetékes
ügyintézők férhetnek hozz{, a személyzeti, a bér- és munkaügyi {s egyéb személyes
adatokat tartalmazó iratokat biztons{gosan elz{rva tartjuk.
Biztosítva vannak az adatokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelme.
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VII. FEJEZET
A T[RSAS[G ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGE
1) Adatfeldolgozó tevékenységek
A T{rsas{g az al{bbi tevékenységek tekintetében végez adatfeldolgoz{st:
 Személygépj{rmű-, könnyűgépj{rmű-kereskedelem,
 új és haszn{lt autók kereskedelme,
 Toyota és Lexus m{rkaszervíz
2) Adatfeldolgozói garancianyújt{s
A T{rsas{g adatfeldolgozóként garant{lja – különösen a szakértelem, a
megbízhatós{g és az erőforr{sok tekintetében – hogy a Rendelet követelményeinek
teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az
adatkezelés biztons{g{t is. Az Adatfeldolgozó biztosítja, hogy az érintett személyes
adatokhoz való hozz{férésre feljogosított személyek titoktart{si kötelezettséget
v{llalnak. A T{rsas{g megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik., az
adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosít{s{ra alkalmas
műszaki és szervezési intézkedések végrehajt{s{ra kötelezettséget v{llal. A megbízó
adatkezelő rendelkezésére bocs{t minden olyan inform{ciót, amely az
adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó jogi rendelkezéseknek való megfelelés
igazol{s{hoz szükséges.
3) A megbizó (adatkezelő) kötelezettségei és jogai
 Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozón{l a szerződés szerinti
tevékenység végrehajt{s{t.
 Adatkezelőnek a szerződésben meghat{rozott feladatokkal kapcsolatos
utasít{sai jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelősség, ugyanakkor az
Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni az Adatkezelőnek, amennyiben
Adatkezelő utasít{sa vagy annak végrehajt{sa jogszab{lyba ütközne.
 Az Adatkezelő kötelezettsége, hogy az érintett természetes személyeket jelen
szerződés szerinti adatfeldolgoz{sról t{jékoztassa, ha jogszab{ly előírja,
hozz{j{rul{sukat beszerezze.
4) T{rsas{gunk, mint adatfeldolgozó kötelezettségei és jogai
1. Utasít{si jog: Az Adatfeldolgozó tevékenysége sor{n kiz{rólag az Adatkezelő
ír{sbeli utasít{sa alapj{n j{r el.
2. Titoktart{s: Az Adatfeldolgozó tevékenysége sor{n biztosítja, hogy az érintett
személyes adatokhoz való hozz{férésre feljogosított személyek – ha jogszab{lyon
alapuló megfelelő titoktart{si kötelezettség hat{lya alatt egyébként nem {llnak – az
{ltaluk megismert személyes adatok vonatkoz{s{ban titoktart{si kötelezettséget
v{llaljanak.
3. Adatbiztons{g: Az Adatfeldolgozó a tudom{ny és technológia {ll{sa és a
megvalósít{s költségei, tov{bb{ az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és
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céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabads{gaira jelentett, v{ltozó
valószínűségű és súlyoss{gú kock{zat figyelembevételével megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kock{zat mértékének
megfelelő szintű adatbiztons{got garant{lja. Az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz
annak biztosít{s{ra, hogy az ir{nyít{sa alatt elj{ró, a személyes adatokhoz
hozz{féréssel rendelkező természetes személyek kiz{rólag az adatkezelő
utasít{s{nak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való
eltérésre uniós vagy tag{llami jog kötelezi őket. Az Adatfeldolgozó gondoskodik
arról, hogy a t{rolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozz{férés
útj{n kiz{rólag az arra feljogosított személyek, és kiz{rólag az adatkezelés célj{val
összefüggésben férjenek hozz{. Az Adatfeldolgozó gondoskodik a felhaszn{lt
eszközök szükséges, rendszeres karbantart{s{ról, fejlesztéséről. Az adatokat t{roló
eszközt megfelelő fizikai védelemmel ell{tott z{rt helyiségben helyezi el,
gondoskodik annak fizikai védelméről is. Adatfeldolgozó a szerződésben
meghat{rozott feladatok ell{t{sa érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal
rendelkező személyeket köteles igénybe venni.
Köteles tov{bb{ gondoskodni az {ltala igénybe vett személyek felkészítéséről a
betartandó adatvédelmi jogszab{lyi rendelkezések, a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja és módja tekintetében.
4. Tov{bbi adatfeldolgozó igénybevétele: Az Adatfeldolgozó v{llalja, hogy tov{bbi
adatfeldolgozót csak a Rendeletben és az Infotv-ben meghat{rozott feltételek
teljesítése mellett vesz igénybe.
Az adatkezelő jelen szerződésben {ltal{nos
felhatalmaz{st ad az
Adatfeldolgozónak, hogy tov{bbi adatfeldolgozót
(alv{llalkozót) vegyen igénybe 1. Az Adatfeldolgozó a tov{bbi adatfeldolgozó igénybe
vételét megelőzően t{jékoztatja az adatkezelőt a tov{bbi adatfeldolgozó személyéről,
valamint a tov{bbi adatfeldolgozó {ltal végzendő tervezett feladatokról. Ha az
adatkezelő ezen t{jékoztat{s alapj{n a tov{bbi adatfeldolgozó igénybe vételével
szemben kifog{st emel, a tov{bbi adatfeldolgozó igénybevételére az adatfeldolgozó
kiz{rólag a kifog{sban megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult. Ha az
adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési
tevékenységekhez tov{bbi adatfeldolgozó szolg{ltat{sait is igénybe veszi, erre
köteles ír{sba foglalt szerződést kötni, és abban a tov{bbi adatfeldolgozóra is
ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket
telepíteni, mint amelyek az
adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött jelen szerződésben szerepelnek,
különösen úgy, hogy a tov{bbi adatfeldolgozónak megfelelő garanci{kat kell
nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajt{s{ra, és ez{ltal
biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e rendelet követelményeinek. Ha a
tov{bbi adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó
adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a tov{bbi
adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.
1

Ez a kikötés teljes bizonyító erejű magánokirati formát követel az Info tv. tervezet szerint. A Pp.
325.§ /1/ d) pontja szerint ennek megfelel, ha az okiratot a jogi személy képviseletére jogosult személy
a rá vonatkozó szabályok szerint megfelelően aláírja. Nem jogi személy esetén 2 tanú alkalmazása
szükséges.
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5. Együttműködés az Adatkezelővel:
a) T{rsas{gunk, mint adatfeldolgozó tevékenysége sor{n minden megfelelő
eszközzel segíti az Adatkezelőt az érintettek jogai érvényesítésének
elősegítése, ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítése érdekében.
b) T{rsas{gunk, mint Adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt a Rendelet 32–36. cikk
(Adatbiztons{g, Adatvédelmi hat{svizsg{lat és előzetes konzult{ció) szerinti
kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az
adatfeldolgozó rendelkezésére {lló inform{ciókat.
c) T{rsas{gunk, mint adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezésére bocs{t
minden olyan inform{ciót, amely a Rendelet 28. cikkében (Az adatfeldolgozó)
meghat{rozott kötelezettségek teljesítésének igazol{s{hoz szükséges, tov{bb{
amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő {ltal vagy az {ltala megbízott
m{s ellenőr {ltal végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsg{latokat is. Ezen
ponttal kapcsolatban az adatfeldolgozó haladéktalanul t{jékoztatja az
adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasít{sa sérti ezt a rendeletet
vagy a tag{llami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.
5) A T{rsas{g adatfeldolgoz{si tevékenységének {ltal{nos szerződési feltételei
A T{rsas{g az adatfeldolgoz{si tevékenységre a megbízóval ír{sbeli szerződést köt.
AZ ADATFELDOLGOZ[SI TEVÉKENYSÉG [LTAL[NOS SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEI. Az {ltal{nos szerződési feltétel tartalm{t a m{sik féllel a
szerződéskötést megelőzően meg kell ismertetni, és azt a m{sik félnek el kell
fogadnia.
VIII. FEJEZET
ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
1) Az adatvédelmi incidens fogalma
Adatvédelmi incidens: a biztons{g olyan sérülése, amely a tov{bbított, t{rolt vagy
m{s módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megv{ltoztat{s{t, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozz{férést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)
 péld{ul: a mobil telefon elvesztése, személyes adatok nem biztons{gos
t{rol{sa (pl. szemetesbe dobott fizetési papírok); adatok nem biztons{gos
tov{bbít{sa, ügyfél- és vevő- partnerlist{k illetéktelen m{sol{sa, tov{bbít{sa.
2) Adatvédelmi incidensek kezelés, orvosl{sa
 Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előír{sok
betart{sa a T{rsas{g vezetőjének feladata.
 Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozz{féréseket és hozz{férési
kisérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.
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 Amennyiben a t{rsas{g ellenőrzésre jogosult munkav{llalói a feladataik
ell{t{sa sor{n adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük
kell a T{rsas{g vezetőjét.
 A T{rsas{g munkav{llalói kötelesek jelenteni a T{rsas{g vezetőjének, vagy a
munk{ltatói jogok gyakorlój{nak, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló
eseményt észlelnek.
 Adatvédelmi incidens bejelenthető a T{rsas{g központi e-mail címén,
telefonsz{m{n, amelyen a munkav{llalók, szerződő partnerek, érintettek
jelenteni tudj{k az alapul szolg{ló eseményeket, biztons{gi gyengeségeket.
 Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a T{rsas{g vezetője – az informatikai,
pénzügyi és működési vezető bevon{s{val – haladéktalanul megvizsg{lja a
bejelentést, ennek sor{n azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy
valódi incidensről, vagy téves riaszt{sról van szó.
Meg kell vizsg{lni és meg kell {llapítani:
a) az incidens bekövetkezésének időpontj{t és helyét,
b) az incidens leír{s{t, körülményeit, hat{sait,
c) az incidens sor{n kompromitt{lódott adatok körét, sz{moss{g{t,
d) a kompromitt{lódott adatokkal érintett személyek körét,
e) az incidens elh{rít{sa érdekében tett intézkedések leír{s{t,
f) a k{r megelőzése, elh{rít{sa, csökkentése érdekében tett intézkedések leír{s{t.
Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket,
adatokat be kell hat{rolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens
bekövetkezését al{t{masztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt
követően lehet megkezdeni a k{rok helyre{llít{s{t és a jogszerű működés
vissza{llít{s{t.
3) Adatvédelmi incidensek nyilv{ntart{sa: 5 évig meg kell őrizni.
a) az érintett személyes adatok körét,
b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és sz{m{t,
c) az adatvédelmi incidens időpontj{t,
d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hat{sait,
e) az adatvédelmi incidens orvosl{s{ra megtett intézkedéseket,
f) az adatkezelést előíró jogszab{lyban meghat{rozott egyéb adatokat.
IX. FEJEZET
AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI
1) Összefoglaló t{jékoztat{s az érintett jogairól
Előzetes t{jékozód{shoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel
összefüggő tényekről és inform{ciókról az adatkezelés megkezdését megelőzően
t{jékoztat{st kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)
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Az érintett hozz{férési 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 meghat{rozott kapcsolódó inform{ciókhoz
hozz{férést kapjon. (Rendelet 15. cikk).
A helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a r{ vonatkozó pontatlan személyes
adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célj{t, az érintett jogosult arra, hogy kérje a
hi{nyos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útj{n történő –
kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az érintett jogosult arra, hogy
kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a r{ vonatkozó
személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben
meghat{rozott indokok valamelyike fenn{ll. (Rendelet 17. cikk)
Az adatkezelés korl{toz{s{hoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő korl{tozza az adatkezelést ha a rendeltben meghat{rozott feltételek
teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korl{toz{s{hoz kapcsolódó értesítési kötelezettség: Az Adatkezelő minden olyan
címzettet t{jékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorl{toz{sról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy ar{nytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet
kérésére az Adatkezelő t{jékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)
Az adathordozhatós{ghoz való jog: A Rendeletben írt feltételekkel az érintett
jogosult arra, hogy a r{ vonatkozó, {ltala egy Adatkezelő rendelkezésére bocs{tott
személyes adatokat tagolt, széles körben haszn{lt, géppel olvasható form{tumban
megkapja, tov{bb{ jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy m{sik Adatkezelőnek
tov{bbítsa anélkül, hogy ezt akad{lyozn{ az az Adatkezelő, amelynek a személyes
adatokat a rendelkezésére bocs{totta. (Rendelet 20. cikk)
A tiltakoz{shoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saj{t helyzetével
kapcsolatos okokból b{rmikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1)
bekezdésének e) pontj{n (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruh{zott
közhatalmi jogosítv{ny gyakorl{s{nak keretében végzett feladat végrehajt{s{hoz
szükséges) vagy f) pontj{n (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. (Rendelet 21. cikk)
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Automatiz{lt döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkot{st: Az
érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki r{ az olyan, kiz{rólag automatiz{lt
adatkezelésen – ideértve a profilalkot{st is – alapuló döntés hat{lya, amely r{ nézve
joghat{ssal j{rna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
(Rendelet 22. cikk)
Korl{toz{sok: Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy
tag{llami jog jogalkot{si intézkedésekkel korl{tozhatja a 12–22. cikkben és a 34.
cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghat{rozott jogokkal és
kötelezettségekkel összhangban
(Rendelet 23. cikk). A részletszab{lyokról a
következő fejezetben adunk t{jékoztat{st.
Az érintett t{jékoztat{sa az adatvédelmi incidensről: Ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően magas kock{zattal j{r a természetes személyek jogaira és
szabads{gaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül t{jékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről.
(Rendelet 34. cikk) A részletszab{lyokról a következő fejezetben adunk t{jékoztat{st.
A felügyeleti hatós{gn{l történő panasztételhez való jog (hatós{gi jogorvoslathoz
való jog): Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatós{gn{l –
különösen a szok{sos tartózkod{si helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés
helye szerinti tag{llamban –, ha az érintett megítélése szerint a r{ vonatkozó
személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)
A felügyeleti hatós{ggal szembeni hatékony bírós{gi jogorvoslathoz való jog:
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírós{gi jogorvoslatra a
felügyeleti hatós{g r{ vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha
a felügyeleti hatós{g nem foglalkozik a panasszal, vagy h{rom hónapon belül nem
t{jékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos elj{r{si fejleményekről
vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk)
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírós{gi
jogorvoslathoz való jog: Minden érintett hatékony bírós{gi jogorvoslatra jogosult, ha
megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése
következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)
Részletes t{jékoztat{s az érintett jogairól
Előzetes t{jékozód{shoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel
összefüggő tényekről és inform{ciókról az adatkezelés megkezdését megelőzően
t{jékoztat{st kapjon.
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Rendelkezésre bocs{tandó inform{ciók a személyes adatok az érintettől gyűjtve
vannak.
Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett rendelkezésére adja:
1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és
elérhetőségei;
2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés
jogalapja;
4. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontj{n (jogos érdek érvényesítés)
alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
5. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóri{i, ha
van ilyen;
6. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik orsz{gba vagy
nemzetközi szervezet részére kív{nja tov{bbítani a személyes adatokat,
tov{bb{ a Bizotts{g megfelelőségi hat{rozat{nak léte vagy annak hi{nya, vagy
a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének m{sodik
albekezdésében említett adattov{bbít{s esetén a megfelelő és alkalmas
garanci{k megjelölése, valamint az azok m{solat{nak megszerzésére szolg{ló
módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkoz{s.
Tov{bb{ t{jékoztat{st adunk:
1. a személyes adatok t{rol{s{nak időtartam{ról, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghat{roz{s{nak szempontjairól;
2. az érintett azon jog{ról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a r{ vonatkozó
személyes adatokhoz való hozz{férést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korl{toz{s{t, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen, valamint az érintett adathordozhatós{ghoz való jog{ról;
3. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontj{n (az érintett hozz{j{rul{sa) vagy
a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontj{n (az érintett hozz{j{rul{sa) alapuló
adatkezelés esetén a hozz{j{rul{s b{rmely időpontban történő
visszavon{s{hoz való jog, amely nem érinti a visszavon{s előtt a hozz{j{rul{s
alapj{n végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
4. a felügyeleti hatós{ghoz címzett panasz benyújt{s{nak jog{ról;
5. arról, hogy a személyes adat szolg{ltat{sa jogszab{lyon vagy szerződéses
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy
az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, tov{bb{ hogy milyen
lehetséges következményeikkel j{rhat az adatszolg{ltat{s elmarad{sa;
6. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatiz{lt döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkot{st is, valamint legal{bb ezekben az esetekben az
alkalmazott logik{ra és arra vonatkozóan érthető inform{ciók, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen v{rható
következményekkel bír.
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Rendelkezésre bocs{tandó inform{ciók, ha a személyes adatokat nem az érintettől
szerezték meg.
Az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocs{tja a következő inform{ciókat:
1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és
elérhetőségei;
2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés
jogalapja;
4. az érintett személyes adatok kategóri{i;
5. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóri{i, ha van ilyen;
6. adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik orsz{gbeli
címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kív{nja tov{bbítani a
személyes adatokat, tov{bb{ a Bizotts{g megfelelőségi hat{rozat{nak léte
vagy annak hi{nya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk
(1) bekezdésének m{sodik albekezdésében említett adattov{bbít{s esetén a
megfelelő és alkalmas garanci{k megjelölése, valamint az ezek m{solat{nak
megszerzésére szolg{ló módokra vagy az elérhetőségükre való hivatkoz{s.
Tov{bb{ t{jékoztat{st adunk:
1. a személyes adatok t{rol{s{nak időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghat{roz{s{nak szempontjai;
2. ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontj{n (jogos érdek)
alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
3. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a r{ vonatkozó
személyes adatokhoz való hozz{férést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korl{toz{s{t, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
valamint az érintett adathordozhatós{ghoz való joga;
4. d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontj{n (az érintett hozz{j{rul{sa)
vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontj{n (az érintett hozz{j{rul{sa) alapuló
adatkezelés esetén a hozz{j{rul{s b{rmely időpontban való visszavon{s{hoz
való jog, amely nem érinti a visszavon{s előtt a hozz{j{rul{s alapj{n
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
5. a valamely felügyeleti hatós{ghoz címzett panasz benyújt{s{nak joga;
6. a személyes adatok forr{sa és adott esetben az, hogy az adatok nyilv{nosan
hozz{férhető forr{sokból sz{rmaznak-e; és
7. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatiz{lt döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkot{st is, valamint legal{bb ezekben az esetekben az
alkalmazott logik{ra és arra vonatkozó érthető inform{ciók, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen v{rható
következményekkel bír.
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T{jékoztat{st az al{bbiak szerint adunk:
 a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a
személyes adatok megszerzésétől sz{mított észszerű hat{ridőn, de legkésőbb
egy hónapon belül;
 ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattart{s célj{ra haszn{lj{k,
legal{bb az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalm{val; vagy
 ha v{rhatóan m{s címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes
adatok első alkalommal való közlésekor.
Az előbbieket kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a) az érintett m{r rendelkezik az inform{ciókkal;
b) a szóban forgó inform{ciók rendelkezésre bocs{t{sa lehetetlennek bizonyul,
vagy ar{nytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű
archiv{l{s célj{ból, tudom{nyos és történelmi kutat{si célból vagy statisztikai
célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanci{k
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
inform{ciók nyilv{nosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak,
szabads{gainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy tag{llami jog, amely az érintett jogos érdekeinek
védelmét szolg{ló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tag{llami jogban előírt szakmai
titoktart{si kötelezettség alapj{n, ideértve a jogszab{lyon alapuló titoktart{si
kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia. (Rendelet 14. cikk)
Az érintett hozz{férési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon és a személyes
adatokhoz és a következő inform{ciókhoz hozz{férést kapjon:
 az adatkezelés céljai;
 az érintett személyes adatok kategóri{i;
 azon címzettek vagy címzettek kategóri{i, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogj{k, ideértve különösen a
harmadik orsz{gbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 adott esetben a személyes adatok t{rol{s{nak tervezett időtartama, vagy ha ez
nem lehetséges, ezen időtartam meghat{roz{s{nak szempontjai;
 az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a r{ vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korl{toz{s{t, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 a valamely felügyeleti hatós{ghoz címzett panasz benyújt{s{nak joga;

Oldal: 23 / 30

Dátum: 2018. 05. 25.

Reálszisztéma Autókereskedelmi Kft.

 ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forr{sukra vonatkozó minden
elérhető inform{ció;
 a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatiz{lt döntéshozatal
ténye, ideértve a profilalkot{st is, valamint legal{bb ezekben az esetekben az
alkalmazott logik{ra és arra vonatkozó érthető inform{ciók, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen v{rható
következményekkel j{r.
Ha személyes adatoknak harmadik orsz{gba vagy nemzetközi szervezet részére
történő tov{bbít{s{ra kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy t{jékoztat{st kapjon a
tov{bbít{sra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanci{król.
Az Adatkezelő az adatkezelés t{rgy{t képező személyes adatok m{solat{t az érintett
rendelkezésére bocs{tja. Az érintett {ltal kért tov{bbi m{solatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat sz{míthat fel. Ha az
érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az inform{ciókat széles körben
haszn{lt elektronikus form{tumban kell rendelkezésre bocs{tani, kivéve, ha az
érintett m{sként kéri. A m{solat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti
h{tr{nyosan m{sok jogait és szabads{gait.(Rendelet 15. cikk)
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a r{ vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az
érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az
al{bbi indokok valamelyike fenn{ll:
 a személyes adatokra m{r nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy m{s módon kezelték;
 az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9.
cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapj{t képező
hozz{j{rul{s{t, és az adatkezelésnek nincs m{s jogalapja;
 az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapj{n tiltakozik az adatkezelése
ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az
érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapj{n tiltakozik az adatkezelés ellen;
 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tag{llami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett,
inform{ciós
t{rsadalommal
összefüggő
szolg{ltat{sok
kín{l{s{val
kapcsolatosan került sor.
Ha az Adatkezelő nyilv{noss{gra hozta a személyes adatot, és az előbbi pont
értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósít{s költségeinek
figyelembevételével megteszi az észszerűen elv{rható lépéseket annak érdekében,
hogy t{jékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte
tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok
m{solat{nak, illetve m{sodpéld{ny{nak törlését.
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Az adatkezelés korl{toz{s{hoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korl{tozza az adatkezelést, ha
az al{bbiak valamelyike teljesül:
 az érintett vitatja a személyes adatok pontoss{g{t, ez esetben a korl{toz{s arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő
ellenőrizze a személyes adatok pontoss{g{t;
 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhaszn{l{s{nak korl{toz{s{t;
 az Adatkezelőnek m{r nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
célj{ból, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés
ellen; ez esetben a korl{toz{s arra az időtartamra vonatkozik, amíg
meg{llapít{sra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az adathordozhatós{ghoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a r{ vonatkozó, {ltala egy Adatkezelő rendelkezésére
bocs{tott személyes adatokat tagolt, széles körben haszn{lt, géppel olvasható
form{tumban megkapja, tov{bb{ jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy m{sik
Adatkezelőnek tov{bbítsa anélkül, hogy ezt akad{lyozn{ az az Adatkezelő,
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocs{totta, ha:
 az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja szerinti hozz{j{rul{son, vagy a 6. cikk (1)
bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 az adatkezelés automatiz{lt módon történik.
Az adatok hordozhatós{g{hoz való jog szerint az érintett jogosult arra, hogy – ha ez
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti
közvetlen tov{bbít{s{t. Ezen folyamatok nem érintik h{tr{nyosan m{sok jogait és
szabads{gait.
A tiltakoz{shoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saj{t helyzetével kapcsolatos okokból b{rmikor
tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (pl. profilalkot{s). Ebben az esetben
az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tov{bb, kivéve, ha az Adatkezelő
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolj{k,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabads{gaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
érintett jogosult arra, hogy b{rmikor tiltakozzon a r{ vonatkozó személyes adatok e
célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkot{st is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik.
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Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a tov{bbiakban e célból nem
kezelhetők.
Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
tudom{nyos és történelmi kutat{si célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett
jogosult arra, hogy a saj{t helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a r{
vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű
okból végzett feladat végrehajt{sa érdekében van szükség. (Rendelet 21. cikk)
Automatiz{lt döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkot{st
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki r{ az olyan, kiz{rólag automatiz{lt
adatkezelésen – ideértve a profilalkot{st is – alapuló döntés hat{lya, amely r{ nézve
joghat{ssal j{rna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése
érdekében szükséges;
b) meghozatal{t az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tag{llami jog
teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabads{gainak, valamint jogos
érdekeinek védelmét szolg{ló megfelelő intézkedéseket is meg{llapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozz{j{rul{s{n alapul.
Az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak,
szabads{gainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek
legal{bb azt a jog{t, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkoz{st kérjen,
{ll{spontj{t kifejezze, és a döntéssel szemben kifog{st nyújtson be.
Az érintett jogainak, szabads{gainak és jogos érdekeinek védelme érdekében
megfelelő intézkedések megtételére került sor. (Rendelet 22. cikk)
Korl{toz{sok
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tag{llami jog
jogalkot{si intézkedésekkel korl{tozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34. cikkben
foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghat{rozott jogokkal és kötelezettségekkel
összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és
kötelezettségek hat{ly{t, ha a korl{toz{s tiszteletben tartja az alapvető jogok és
szabads{gok lényeges tartalm{t, valamint az al{bbiak védelméhez szükséges és
ar{nyos intézkedés egy demokratikus t{rsadalomban:
 nemzetbiztons{g;
 honvédelem;
 közbiztons{g;
 bűncselekmények megelőzése, nyomoz{sa, felderítése vagy a v{delj{r{s
lefolytat{sa, illetve büntetőjogi szankciók végrehajt{sa, beleértve a
közbiztons{got fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek
megelőzését;
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az Unió vagy valamely tag{llam egyéb fontos, {ltal{nos közérdekű
célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tag{llam fontos gazdas{gi
vagy pénzügyi érdeke, beleértve a monet{ris, a költségvetési és az adóz{si
kérdéseket, a népegészségügyet és a szoci{lis biztons{got;
a bírói függetlenség és a bírós{gi elj{r{sok védelme;
a szab{lyozott foglalkoz{sok esetében az etikai vétségek megelőzése,
kivizsg{l{sa, felderítése és az ezekkel kapcsolatos elj{r{sok lefolytat{sa;
az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – ak{r alkalmanként – a közhatalmi
feladatok ell{t{s{hoz kapcsolódó ellenőrzési, vizsg{lati vagy szab{lyoz{si
tevékenység;
az érintett védelme vagy m{sok jogainak és szabads{gainak védelme;
polg{ri jogi követelések érvényesítése.

Mindezek részletes rendelkezéseket tartalmaznak:
 az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóri{ira,
 a személyes adatok kategóri{ira,
 a bevezetett korl{toz{sok hat{ly{ra,
 a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozz{férésre vagy tov{bbít{s
megakad{lyoz{s{t célzó garanci{kra,
 az Adatkezelő meghat{roz{s{ra vagy az Adatkezelők kategóri{inak
meghat{roz{s{ra,
 az adatt{rol{s időtartam{ra, valamint az alkalmazandó garanci{kra,
figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóri{k jellegét,
hat{ly{t és céljait,
 az érintettek jogait és szabads{gait érintő kock{zatokra, és
 az érintettek arra vonatkozó jog{ra, hogy t{jékoztat{st kapjanak a
korl{toz{sról, kivéve, ha ez h{tr{nyosan befoly{solhatja a korl{toz{s célj{t.
Az érintett t{jékoztat{sa az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kock{zattal j{r a természetes
személyek jogaira és szabads{gaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül t{jékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott
t{jékoztat{sban vil{gosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens
jellegét, és közölni kell.
Az érintettet nem kell t{jékoztatni, ha a következő feltételek b{rmelyike teljesül:
a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket
hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens {ltal érintett
adatok tekintetében alkalmazt{k, különösen azokat az intézkedéseket – mint
péld{ul a titkosít{s alkalmaz{sa –, amelyek a személyes adatokhoz való
hozz{férésre fel nem jogosított személyek sz{m{ra értelmezhetetlenné teszik
az adatokat;
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b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan tov{bbi
intézkedéseket tett, amelyek biztosítj{k, hogy az érintett jogaira és
szabads{gaira jelentett, az 1. pontban említett magas kock{zat a tov{bbiakban
valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a t{jékoztat{s ar{nytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilv{nosan közzétett inform{ciók útj{n kell t{jékoztatni, vagy
olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan
hatékony t{jékoztat{s{t.
A felügyeleti hatós{gn{l történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgat{si vagy bírós{gi jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett
jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatós{gn{l – különösen a szok{sos
tartózkod{si helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti
tag{llamban –, ha az érintett megítélése szerint a r{ vonatkozó személyes adatok
kezelése megsérti e rendeletet.
Az a felügyeleti hatós{g, amelyhez a panaszt benyújtott{k, köteles t{jékoztatni az
ügyfelet a panasszal kapcsolatos elj{r{si fejleményekről és annak eredményéről,
ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapj{n az ügyfél jogosult bírós{gi
jogorvoslattal élni.
A felügyeleti hatós{ggal szembeni hatékony bírós{gi jogorvoslathoz való jog
 Az egyéb közigazgat{si vagy nem bírós{gi útra tartozó jogorvoslatok sérelme
nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírós{gi
jogorvoslatra a felügyeleti hatós{g r{ vonatkozó, jogilag kötelező erejű
döntésével szemben.
 Az egyéb közigazgat{si vagy nem bírós{gi útra tartozó jogorvoslatok sérelme
nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírós{gi jogorvoslatra, ha a
Rendelet
55. vagy 56. cikk alapj{n illetékes felügyeleti hatós{g nem
foglalkozik a panasszal, vagy h{rom hónapon belül nem t{jékoztatja az
érintettet a 77. cikk alapj{n benyújtott panasszal kapcsolatos elj{r{si
fejleményekről vagy annak eredményéről.
 A felügyeleti hatós{ggal szembeni elj{r{st a felügyeleti hatós{g székhelye
szerinti tag{llam bírós{ga előtt kell megindítani.
 Ha a felügyeleti hatós{g olyan döntése ellen indítanak elj{r{st, amellyel
kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg
véleményt bocs{tott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatós{g köteles ezt a
véleményt vagy döntést a bírós{gnak megküldeni.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírós{gi
jogorvoslathoz való jog
A rendelkezésre {lló közigazgat{si vagy nem bírós{gi útra tartozó jogorvoslatok –
köztük a felügyeleti hatós{gn{l történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk
szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírós{gi jogorvoslatra
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jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő
kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni elj{r{st az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tag{llam bírós{ga előtt kell megindítani.
Az ilyen elj{r{s megindítható az érintett szok{sos tartózkod{si helye szerinti
tag{llam bírós{ga előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely
tag{llamnak a közhatalmi jogkörében elj{ró közhatalmi szerve. (Rendelet 79. cikk)
X. FEJEZET
AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,
AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI
1) Intézkedések az érintett kérelme alapj{n
T{rsas{gunk, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen
a kérelem beérkezésétől sz{mított egy hónapon belül t{jékoztatja az érintettet a jogai
gyakorl{s{ra ir{nyuló kérelme nyom{n hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek sz{m{t, ez a
hat{ridő tov{bbi két hónappal meghosszabbítható. A hat{ridő meghosszabbít{s{ról
az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől
sz{mított egy hónapon belül t{jékoztatja az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a t{jékoztat{st lehetőség
szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt m{sként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyom{n, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől sz{mított egy hónapon belül
t{jékoztatja az érintettet az intézkedés elmarad{s{nak okairól, valamint arról, hogy
az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatós{gn{l, és élhet bírós{gi
jogorvoslati jog{val.
T{rsas{gunk, mint Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti inform{ciókat és
az érintett jogairól szóló t{jékoztat{st (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
inform{ció vagy t{jékoztat{s nyújt{s{val vagy a kért intézkedés meghozatal{val j{ró
adminisztratív költségekre:
a) megtagadhatja a kérelem alapj{n történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyít{sa az
Adatkezelőt terheli.
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Ha T{rsas{gunknak, mint Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet
benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, tov{bbi, az érintett
személyazonoss{g{nak megerősítéséhez szükséges inform{ciók nyújt{s{t kérheti.

XI. FEJEZET
Z[RÓ RENDELKEZÉSEK
1) A Szab{lyzat meg{llapít{sa és módosít{sa
A Szab{lyzat meg{llapít{s{ra és módosít{s{ra a T{rsas{g ügyvezetője jogosult.
2) Intézkedések a szab{lyzat megismertetése
E Szab{lyzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a T{rsas{g valamennyi
munkav{llalój{val
(foglalkoztatottj{val),
és
a
munkavégzésre
ir{nyuló
szerződésekben elő kell írni, hogy betart{sa és érvényesítése minden munkav{llaló
(foglalkoztatott) lényeges munkaköri kötelezettsége. A munkaszerződési kikötését
MUNKAV[LLALÓI T[JÉKOZTAT[S SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL
tartalmazza.
Kelt: Budapest, 2018. m{jus 25.
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