
2. számú melléklet

ADATKEZELÉS| rÁlÉrozTATo
Az ÉRINTETT TERmÉszeres szEMÉLy JoGAIRóL

szenn ÉlvEs ADATAI KEzELÉse vounrxozÁsÁanN|

Jelen Adatkezelési Tájékoztatő a Társaság által kezelt személYes adatok kÖrét, az

adatkezelés időtartaúát, célját, jogalapját, az érintettek jogait tarlalmazza. A
Társaság adatkezelése az EÚrópai Parlament és a Tanács (EU) 2016. áPr|lis 27-i

2O16t67ó számú Rendeletének - a természetes személyeknek a személYes adatok

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áram\ásárŐI,

valamint a 95t46lEK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet) _t valamínt az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXll. törvényben foglalt szabálYokon alaPul.

A Társasá g megfetető intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy az érintettek

fenti két jogsiabátyban ismertetett jogai szeméIyes adataik kezelése során

m a radéktal a n u l é rué nyes ülje nek.

Az egyes fejezetekben a személyes adatok címzettjein kívül a Társaság ellenőrzési

feladáiait óllato testületének (Felügyelő Bizottságának) tagja ellenőrzési

tevékenységének ellátása során jogosult a Társaság által kezelt személYes adatokat

megismérniarennyiben az Adaikózelési Szabályzat 7. számú mellékletét kéPező

titoktartási nyilatkozatot aláírta.

Ha jogszabály az adatok megórzésére a Tájékoztatóban megszabott időtartamnál

hosszabb időt állapít meg, áxt<or a jogszabályban meghatározott időtartam az

irányadó.
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ll. FEJEZET
A TÁRsAsÁo ÁlrAL KEzELT ADATox röne

1. § MuNKAvlszoNNyAL KApcsoLATos ADATKezelÉsex

1.í, Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

(1) A munkavállalóktól csak olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, illetve
olyan munkaköri alkalmassági vizsgálatok (ideértve a munka alkalmassági
orvosi vizsgálatot is) elvégzését lehet kérni, amelyet munkaviszonyra
vonatkozó szabály ír eló, és amelyek munkaviszony létesítéséhez,
fenntartásához és megszüntetéséhez szükségesek és a munkavállalÓ
személyiségi jogait nem sértik.

(2) A Társaság jogszabályi kötelezettség, illetve munkáltatói jogos érdek
érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése 0) jogcímén munkaviszony
létesítése, fenntartása vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló
alábbi adatait:

1. név,
2. születési név,
3. születési helye, ideje,
4. anyja neve,
5. lakcíme,
6. állampolgársága,
7. adóazonosító jele,
8- TAJ száma,
9, nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
10. telefonszám,
11. e-mail cím,
12. személyi igazolvány száma,
1 3. lakcímkártya száma,
14. bankszámiaszáma (ha a fizetés bankszámlára való átutalássaltÖrténik),
15. online azonosító (ha van)
16. munkába lépésének kezdő és befejező idópontja,
17. munkaköre,
1 8. iskolai végzettségét, szakképzettség ét igazolő okmány másolata,
19. önéletrajz,
20, fényképe (ha ezt kérték pl. az önéletrajzhoz),
21. a munkabérreí, a bédízetéssel, és egyéb juttatásokkal kapcsolatos adatok,

22. a munkavállaló munkabéréből jogerós határozat vagy jogszabálY, illetve

írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozás, illetve ennek jogosultságát

igazoló okirat,
ig. a munkavállaló munkájának értékelését tartalmazó irat,

24. amunkaviszony megszűnésének módja, azerre vonatkozó iratok,

25 erkölcsi bizonyítvány (ha a munkakörhöz szükséges),



26. a munkaköri alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó iratok,
27, magánnyugdíj pénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság
esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági
száma,
28. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalásijogosultságot
igazoló dokumentumának megnevezése és száma,
29. munkavállalót ért baleset jegyzókönyvében rögzített adatok;
30, saját személygépkocsi hivatali célra történő használata esetén a gépjármű
forgalmi rendszáma és a jogosítvány száma;
31. ha a munkakör ellátásához jogosítvány szükséges, a jogosítvány száma és
másolata.

(3) Betegségre és szakszervezetitagságára vonatkozó adatokat a Társaság csak a

Munka Torvénykonyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából
kezel.

(4) A személyes adatok címzettjei: az ügyvezető és adminisztrátor, valamint a

könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozó társaság (Szováti Sertés Zrt)

kijelölt munkavállalói,

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama,, az 1-5, a 7-9,, 16.,21,22.,27. a

munkaviszony megszűnését követő 50 év, a többi adat tekintetében 3 év.

(6) Az adatkezelés jogalapja: a Munka törvénykönyvén, a társadalombiztosítási-,
ááo- e. nyugdíjjog.i"uatyokon, és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén
alapul.

(7) A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a jelen Tájékoztató

átáoa.aurl tájékoztatja a munkavállalót személyes adatainak kezeléséről és a
személyhe z fűződő joga i ról.

í.2. Alkalmassági vizsgálatokkal - ideértve a munkakÖri alkalmassági orvosi
vizsgálatot is - kapcsolatos adatkezelés

(1) A munkavállalóval csak olyan alkalmassági vizsgálat végezte_thető el, amelYet

pgszabály, vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály ír "lő, 
vagy amely

mú nkavis zonyra- v onatkozó szabályban meg hat ározott jog gyakorlá9?, kÖtelezettség

teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt a munkavállalókat részletesen

tájékoztatni kell többek közöttárról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség,

kápesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel tÖrténik, és

miért kell, Amennyiben jogszabály írjá elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni

ke1l a munkaválálókai á jogszabály címéről és számáról, valamint a pontos

jogszabályhelyről is.

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri, valamint az egészségÜgyi

átXalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek,

(3) Az adatkezelés jogalapja: jogszabály 
.(a. 

Munka törvénykönyve, a munkaköri,

szakmai, illetve *rórnietyi'" higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és



véleményezéséről szóló 33/1998. (V1.24.) NM rendelet) és a munkáltató jogos
érdeke.

(4) A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása,
munkakör betöltése.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a vizsgálat
eredményét a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember
ismerhetik meg. A munkáltató csak aztaz információt kaphatja meg, hogy a vizsgált
személy a munkára (adott munkakör ellátására) alkalmas-e vagy sem, illetve milyen
feltételek biztosítandók ehhez, A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes
dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.

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

1.3. Felvételre jelentkező személyek adatainak kezelése

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési
helye, ideje, anyja neve, lakcíme, képesítési adatok, azerre vonatkozó bizonyítvány-
másolatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, önéletralz, a benyújtott pályázat, a
jelentkezőről készített munkáltatói értékelés (feljegyzés).

(2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a
kiválasztott személlyel munkaszerződés megkötése, Az érintettet az elutasító döntés
meghozatalát követő 15 napon belül tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem Őt

választotta az adott, állásra,

(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozz{lárulása-

(4) A személyes adatok címzettjei: az ügyvezető és adminisztrátor, valamint a

könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozőtársaság kijelölt munkavállalÓi.

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: a jelentkezés, pályázat elbírálását
követő 15 nap. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait a 16. napon törölni
kell. Törölni kell annak a jelentkezőnek az adatatt is, aki jelentkezését, pályázatát
visszavonta.

(6) A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása
ilapján őrizheti meg az (5) pontban foglalt határidőn túl a pályázatokat, feltéve, ha

"=oÉ 
*"g őrzésére á ;ogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése

érdekében szükség van.- É hozzá4árulást a felvételi eljárás lezárásál követően - a (2)

bekezdésben foglalt határidőig - kell kérni a jelentkezőktől.

lll. FEJEZET
TAGOK NYLVÁNTARTÁSA

2. § Tagsági minőséggel kapcsolatos személyes adatok kezelése



(1) 
^Kft. 

tag alábbi személyes adatai kezelhetők:

1. név,
2, születési név,
3. születési helye, ideje,
4. anyja neve,
5. lakcíme,
6. adóazonosító jele,
7. TAJ száma,
8. telefonszám,
9. e-mail cím,
10. személyi igazolvány száma,
1 1 . lakcímkártya száma,
12. bankszámlaszáma (ha bármely pénzbelijuttatás bankszámlára való átutalással
történik),
13, online azonosító (ha van)
14. tagsági viszony kezdő és befejező időpontja,
1 5. törzsbetét mértéke.

(2) 
^ 

személyes adatok címzettjei: az ügyvezetó, A Kft. munkaügyi feladatokat ellátó
munkavállalói, a bérszámfejtést és könyvelést végző munkatársak és
adatfeldolgozők, valamint a tagjegyzéket vezető munkatárs kizárólag az adott feladat
ellátásához szükséges adatokat ismerhetik meg.

(3) A személyes adatok tárolásának időtartama,, az 1-7., 14-15., a tagsági viszony
megszűnését követő 5 év a többi adat tekintetében 3 év.

{4) Azérintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a
Polgári Törvénykönyv rendelkezésein, a társadalombiztositási-, adó- jogszabályokon
és a Kft. jogos érdekeinek érvényesítésén alapul,

lV. FEJEZET
JOG| KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

3. § Adatkezelés az adő- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

(1) A Társaság kezeli a vevőként, szállítóként, integrációban résztvevőként,
szolgáltatás igénybe vevőjeként, illetve vele egyéb üzleti kapcsolatban álló vagY
uzleii kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.
(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy természetes
személyazonosító adatai: név (előző név) születési hely, idő, anyja neve, lakcíme,

adószáma és adóazonosító száma vállalkozói igazolvány száma, Óstermelói

igazolvány száma.
tál Az adatkezelés jogalapja: az adójogszabályokban (pl. az általános forgalmi

ádorot szóló 2017. evi Óxxvll. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi

CXVll. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tÖrvénY, valamint

szerződéskötést megelőzően megteendő intézkedések (szerződés megkÖtése),

szerződés-módosítás-esetén : szerződés teljesítése) jogcímen alapul.



(4} A személyes adatok címzettjei: (az adatokat megismerheti, kezelheti): a

iársasag ügyvezetője, adminisztrátora, továbbá a könyvelési,- adózási feladatokat
ellátó náattelootgozó társaság (Szováti Sertés Zrt.) kijelölt munkavállalói.
(5) A személyés adatok tárolásának időtartama,, a szerződés megszűnését követő
7 év, [Ha jogszabály ennél hosszabb időt állapít meg a szerződések
nyilvántartására, illetve tárolására, akkor e jogszabályokban meghatározott
időtartam.]

4. § kifizetői feladatok ellátásához kapcsolódó adatkezelés

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, tÖrvénYben

6Ógszaualyban) etőírt áoÓ- es járulékkötelezettségek teljesítése (adÓ-, adÓelőleg,

;árúletot megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából

kezeli azon érintettek munkavállalók, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban

részesülök - adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (az adőzás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art. 7.§ 31.) kapcsolatban áll.

(2) A kezelt adatok köre: a természetes személy természetes személyazonosító
ádatai: név (előző név) születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, adószáma és
adóazonosító száma, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), ha az érintett

nyugdíjas, a nyugdíjas törzsszáma. Amennyiben az adótörvények ehiez
jogk-övótxezmény| fíIznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügYi (Szja

iu]+o.§) és szakszervezeti (Szja 47.§ (2) b./) tagságra vonatkoző adatait az adÓ- és
járuléfÚtebzettségek teljesítése (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ÜgYintézés)

céljából.

(3) Az adatkezelés jogcíme: az adójogszabályokban (az általános forgalmi 9!_o1Ót
iioro 2afi. évi CXXVil. io*eny, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVll.
törvény, az adőzás rendjéről ézóló 2a17. évi CL. törvény), a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

szóló 1gg7. evi uc(X. torvényuen ioglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve

azok teljesítése.

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszonY

megszűnését követő 7 év.

(5} A személyes adatok címzettjei: a7, ügyvezetÓ, adminisztrátor és az

Áóatfeldolgozási tóvékenységet ellátó Szováti Sertés Zrt. kijelölt munkavállalói.

V. FEJEZET
SZERZŐDÉSEXHEZ KAPCSOLÓOÓ ADATKEZELÉSEK

5. § Szerződéses kapcsolatban álló partnerek (vevők, szállítók)
adatai nak nyilvántartása, kezelése

(1) pc. adatkezelés jogcíme: szerződéskötést megelőzóen

inie.t"oe.ek, szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése

személyes

megteendő



(1) Az érintettek köre: a bérbeadóként, vevőként, szállítóként, integrációban
résztvevőké nt sze rződ ött te rmészetes személyek.

(2) A kezelt adatok köre: az érintett neve, születési neve, születési helye, ideje,
anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, vállalkozói-, őstermelői
igazolvány száma, személyi igazolvány száma, lakcíme, székhelye, telefonszáma, e-
mail címe, honlap-címe, bankszámlaszáma, vevőszáma (ügyíélszáma,
rendeléss záma), on line azonosítóját,

(3) A személyes adatok címzettjei: az ügyvezető, adminisztrátor és az
Adatfeld olgozói tevékenységet el látó társaság kijelölt m u nkavá l la lói.

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama,, a szerződés megszűnését követó
7 év. [Ha jogszabály ennél hosszabb időt állapít meg a szerződések
nyilvántartására, illefue tárolására, akkor e jogszabályokban meghatározott
időtartam.]

(5) Az adatkezelés jogalapja: az adójogszabályokban és a támogatási
jogszabályban (pl, 2007. XVll. tv.) foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve
azok teljesítése, valamint szerződéskötést megelőzően megteendő intézkedések
(szerződés megkötése), [szerződés-módosítás esetén: szerződés teljesítése]
jogcímen alapul.

{*i Az érintett személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az
adatkezelés a Fétv. törvényben,- a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól
szóló 356t2oo7. (Xll. 23.) Korm. rendeletben, az adójogszabályokban (a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVll, törvény) és a támogatási jogszabályban (pl.

2007. XVll. törvény) foglaltaknak való megfelelés, továbbá szerződéskötési szándék,
illetve szerződés teljesítése jogcímen alapul. A tájékoztatás megtörténhet magában a

szerződésben, illetve az annak mellékletét képező tájékoztatóban vagy a honlapon
közzétett adatkezelési tájékoztatóban is,

(7) Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó (könyvelő iroda) részére történő
átadásáról tájékoztatni kell.

6. § Jogi személy partnerek természetes személy képviselőinek személYes
adatai

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

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

szerzódés megkötése, teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

(3) Az adatkezelés jogalapja: a Társaság jogos érdeke.

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái', az ÜgYvezetŐ,

adminisztrátor és a könyvelési, adózási feladatokat ellátó Adatfeldolgozó

Társaság kijelölt munkavállalói,



í§j A személyes adatok tárolásának időtartama,. az üzleti kapcsolat, illetve az
érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 év. Ha jogszabály (pl.

adótörvény, stb.) ennél hosszabb időt állapít meg a szerződések
nyilvántartására, illetve tárolására, akkor e jogszabályokban meghatározott
időtartam.

Vl. FEJEZET
ADATFE LDoLGozÓx rrn eo n EVEZÉSE

[mivel a Társaság által kezelt adatokat adatfeldolgozónak ( könyvelő cégnek)
továbbítja

11. § A Társaság az adó- és számviteli köte]ezettségei teljesítéséhez könywiteli
szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társasággal
szerződéses (ideértve a munkaszerződést is) vagy kifizetői kapcsolatban levő
természetes személyek személyes adatait a Társaságot terhelő adó- és számviteli
kötelezettségek teljesítése céljából.

Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adja:

Tá rsasáq kö nwvitel i szolgáltatói a ( adatfeldolqozói a|

Cégneve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma: 09-1 0-000230
Adószáma:
Képviselője.
Telefonszáma:

Szováti Se rtés Ál lattenyé sztő Ztt,.

4212 Hajdúszovát, Batthyány utca 12.

1 1553447-2-09
Dr. Juhász lstván vezérigazgatő
06152 559-200

Vll. FEJEZET
r ÁlÉt<ozTATÁs Az ÉRINTETT JoGAIRóL

12.§

a, Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jo§osult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggó tényekról és
információkrólázadatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kaPjon.

(Rendelet 13-14. cikk)

b. Az érintett hozzálérési joga
Az érintett jogosult arra, hógy az Adatkezelőtől visszajelzést kaPjon arra

vonatkozó"n, n'ogy személyes aóatainak kezelése folyamatban Van-e, és ha ilYen

adatkezelés folyámatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
Rendeletben áeghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kaPjon.

(Rendelet 15. cikk).



c. 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 kiegészító nyilatkozat útján történő -
kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

d. A törléshez való jog (,,az elfetedtetéshez való jog"}
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 vonatkoző személyes adatokat indokolatlan késedelem
nélkül tórölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.
(Rendelet 17. cikk)

e. Adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlálozza az adatkezelést
ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 1B. cikk)

f. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, _ 
illetve az

ad atkeze lés korláto zásához ka pcsolód ó értesítés i kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről,
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személYes
adatot kozoiték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagY

erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e
címzettekről. (Rendelet 19. cikk)

g. Az adathordozhatósághoz való jog
Á Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozŐ, általa

egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles

xóinen használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,

hogy ezeket az a-datokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa ané]kül, hogY ezt

axááalyozná azaz Adatkezéiő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)

h. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor

tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdéseng\ e) pontján

(az adatkezelés xoiordetu vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvánY

gyakorlásának keretében vég)ett feladat végrehajtásához szükséges) vagy 0

óántján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek

érvényesítéséhez szükség. (Rendelet 21 - cikk)

i. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a Profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne íérjedjen ki rá az olyan, kizárőlag automatizált

adatkezelésen _ ideértve a profilalkótast is - alapuló döntés hatálya, amelY rá

nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené,

(Rendelet 22. cikk)

j. Korlátozások



Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandő 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).

k. Az érintett tílékozátása az adatvédelmi incidensről
Ha az adafuédelmi incidens valószínűsíthetően magas kackázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül tajékoztatja az érintettet az adatvédelmi
incidensről. (Rendelet 34. cikk)

l. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági
jogorvoslathoz való jog}

m. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál
(Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatóság (NAlH) 1O25

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22tc.), ha az érintett megítélése szerint a rá
vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet77.
cikk)

n, A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bíróságijogorvoslathoz való
jog

o. Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági
jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű

bontésével szemben-, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a

panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatj érintettet a
benyújtott panásszat kapcsolatos eljárási fejleményekról vagy annak
eredményéról. (Rendelet 78. cikk)

p. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékonY bírósági
jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a

személyes adatainak é rendeletnek nem megfelelő kezelése kÖvetkeztében

megsértették aze rendelet szerintijogait. (Rendelet 79. cikk)

Vlll, FEJEZET
nz ÉntNrETT KÉRELMÉNEK ELóTERJEszTÉsE,

Az ADAT KEZELő l NTÉZKE DÉs rt

13. § (1) Aa 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 rrataiio§'további két hónappal meghosszabbítható, A határidő
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meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoáatja 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 panasá nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet
bírósági jogorvoslati jogával.

(5) Az Adatkezelő a Rendelet 13, és 14, cikk szerinti információkat és az érintett
jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt15-22. és 34, cikk) és intézkedést díjmentesen
biztosítja, Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különÖsen
ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Adatkezeló, figyelemmel a kért információ vagy
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív
költségekre:
megtagadhatja a kérelem alapján történó intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az
Adatkezelőt terheli.

(6) Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benYÚjtó

természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett

személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

lx. FEJEZET
ADATBlzToNsÁGl lNTÉzKEDÉsex

14, § Adatbiztonsági intézkedések

(1) A Társaság valamennyi adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok
üiitonsaga érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárá-si szabályokat, amelyek a Rendelet és az lnfotv., érvénYre
j uttatásához szü kségesek.

(2) A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagY
jogellenes megsémmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan

nyituano". ágra Áozatal vagy az azokhoz va',ó jogosulatlan hozzáférés ellen.

(3) A Társaság a szeméíyes adatokat bízalmas adatként kezeÍÍ. A
munkavállalóknak a személeó adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási

kötelezettséget ír elő.

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

látja el.
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(5) A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes
program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program
biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kótötten, ellenőrzött körülmények között
csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre
szükségük van.

x. FEJEZET
n rÁlÉxozTATó MEGIsMERTETÉsE

15. § lntézkedések a Tájékoztató megismertetése érdekében

(1) A Tájékoztatót meg kell ismertetni a Társaság valamennyi munkavállalójával
(foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy
betartása és érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) munkaköri
kötelezettsége. A munkaszerződést kikötés mintája az Adatkezelési Szabályzat 6.
szám ú mel léklete tartalmazza.

(2) A Társasággal szerződéses kapcsolatba kerülő vagy szerződéses
kapcsolatban lévő természetes személyek figyelmét fel kell hívni, hogy a Tájékoztató
hol található meg, illetve milyen rendelkezéseket tartalmaz,

Debrecen, 2018, május 25.
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