ADATKEZELÉSI
SZABÁLYZAT

BERECZKI ILDIKÓ coach, mediátor,
stratégiai HR tanácsadó,mint egyéni
vállalkozó adatkezelési szabályzata.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Alulírott Bereczki Ildikó (an: Szabó Elisabeta, székhely: 1034 Budapest, Kenyeres utca 38.
1/3.) egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
(EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Rendelet) és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek való megfelelés céljából az alábbi tájékoztatást
nyújtja adatkezelésről:

Jelen Adatvédelmi Szabályzat az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó
adatkezelését szabályozza. Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról:
http://ildikobereczki.hu
A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
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I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az Adatkezelő:
Bereczki Ildikó egyéni vállalkozó
Székhely: 1034 Budapest, Kenyeres utca 38. I/3.
Levelezési cím: 1034 Budapest, Kenyeres utca 38. I/3.
E-mail: balance@ildikobereczki.hu
2. Fogalom meghatározások:
a) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy
több tényező alapján azonosítható;
b) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
c) „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy
a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
d) „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
e) „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy
harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az
uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell,
hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak;
f) „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy
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a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja
az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
g) „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
3. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon
kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne
kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1)
bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek
a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és
a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést
meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,
amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és
szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és
bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására („elszámoltathatóság”).
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Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek
megfelelően történik.
4. Az Adatkezelés célja
Az Adatkezelésnek 2 fő célja van:
• Kapcsolatfelvétel: a szolgáltatások iránt érdeklődők személyes adatainak kezelése
• Szolgáltatások megvalósításához szükséges adatok kezelése
A. Kapcsolatfelvétel: a szolgáltatások iránt érdeklődők személyes adatai
1. Az adatkezelés célja: az érdeklődő természetes személy megfelelő tájékoztatása, üzleti
kapcsolattartás.
2. Az adatok köre:
Személyes adat
Név
Az e-mailben szereplő névjegy adatai:
cégnév, munkakör neve)
E-mail cím
Telefonszám
Üzenet tartalma

Az adatkezelés célja
Azonosítás
Azonosítás
Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése
Kapcsolattartás
A válaszadáshoz szükséges

3. Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési
kérelméig tart.
5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes
adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti.
6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést (GDPR 15), azok helyesbítését, törlését (GDPR 17.) vagy kezelésének
korlátozását (GDPR 18. cikk), és
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához (GDPR 20.).
• Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű
feladat végrehajtásához szükséges, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
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7. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének
korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett írásban
kezdeményezni:
- postai úton a 1034 Budapest, Kenyeres utca 38. 1/3 címre
- e-mail útján a balance@ildikobereczki.hu
8. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b)
pont.
9. Tájékoztatjuk, hogy
• a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és ajánlat adásához szükséges.
• köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk.
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni
a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

B. Szolgáltatások megvalósításához szükséges adatok kezelése

a) Az Adatkezelő és Természetes vagy jogi személy között létrejött szerződések
megvalósításában résztvevők személyes adatai
Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő és más jtermészetes vagy ogi személy által
megkötött szerződés teljesítése során szükséges lehet a szerződő fél
munkavállalóinak, megbízott képviselőinek, alvállalkozóinak személyes adatait kezelni
a szerződés végrehajtása érdekében. A személyes adatokat vagy a munkáltató
(megbízó) adja át az Adatkezelőnek, vagy az Adatkezelő kéri el közvetlenül.
Az adatok köre:
Személyes adat
Név
Cégnév
Munkakör neve
E-mail cím
Telefonszám
Üzenet tartalma

Az adatkezelés célja
Azonosítás
Azonosítás
Azonosítás
Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése
Kapcsolattartás
A válaszadáshoz szükséges

Az érintettek köre: A szerződésben rögzített és a megbízóval való kommunikáció
során felmerült kapcsolattartók, munkavállalók, alvállalkozók
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Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Amíg a hozzájárulását
vissza nem vonja vagy a szerződés/megbízás teljesítésétől számított 12 hónapig
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes
adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
•

•

•

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést (GDPR 15), azok helyesbítését, törlését (GDPR 17.) vagy kezelésének
korlátozását (GDPR 18. cikk), és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához (GDPR 20.).
Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű
feladat végrehajtásához szükséges, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja
érintett írásban kezdeményezni:

-

postai úton a 1034 Budapest, Kenyeres utca 38. 1/3 címre
e-mail útján a balance@ildikobereczki.hu
Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő és a Megbízó között létrejött szerződés,
melynek teljesítése során az adatot az Adatkezelő az érintett munkáltatójától,
megbízójától kapta (GDPR 6. cikk)
Tájékoztatom, hogy az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat az érintett. Ebben az
esetben az Adatkezelő egyeztet az érintett munkáltatójával, megbízójával és az
egyeztetés alapján dönt az Adatkezelő a tiltakozás elfogadásáról vagy elutasításáról.
Elutasítás esetében élhet jogorvoslati lehetőséggel.

b) Az Adatkezelő és más természetes vagy jogi személy közti szerződések
megvalósításában résztvevők profil adatai
Az adatkezelés célja: a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges profil adatok
megszerzése és biztonságos kezelése. Ezen adatokat vagy az Érintett, a
Munkáltató/Megbízó vagy Alvállalkozó, aki az adatot szolgáltatja, küldi el az
Adatkezelő részére.
Adatok típusa
Név
E-mail cím

Az adatkezelés célja
Azonosítás
Kapcsolattartás
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Személyiségtipológiai egyéni riportok,
összefoglalók (pl. Profiles, DISC, PCM, MBTI,
Hogan etc)
Értékelőközpontok összefoglalói (assessment
centre, development centre, 360)
Életrajz

Szolgáltatás teljesítése

Szolgáltatás teljesítése
Szolgáltatás teljesítése

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Amíg a hozzájárulását
vissza nem vonja vagy a szerződés/megbízás teljesítésétől számított 12 hónapig
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes
adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
•

•

•

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést (GDPR 15), azok helyesbítését, törlését (GDPR 17.) vagy kezelésének
korlátozását (GDPR 18. cikk), és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához (GDPR 20.).
Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű
feladat végrehajtásához szükséges, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja
érintett írásban kezdeményezni:

-

postai úton a 1034 Budapest, Kenyeres utca 38. 1/3 címre
e-mail útján a balance@ildikobereczki.hu
Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő és a Megbízó között létrejött szerződés,
melynek teljesítése során az adatot az Adatkezelő az érintettől vagy az érintett
munkáltatójától, megbízójától vagy más adatszolgáltatótól kapta (GDPR 6. cikk)
Tájékoztatom, hogy az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat az érintett.

c) Az Adatkezelő és más Természetes vagy jogi személy közti szerződések
megvalósításában résztvevők jelenléti ívei, teljesítésigazoláshoz szükséges adatai
Az adatkezelés célja: a szolgáltatás teljesítésének alátámasztásához szükséges adatok
megszerzése és biztonságos kezelése.

8

Személyes adat
Név
Cégnév
Munkakör neve
Aláírás
Dátum
Időtartam

Az adatkezelés célja
Azonosítás
Azonosítás
Azonosítás
Jelenlét, teljesítés igazolása
Jelenlét, teljesítés igazolása
Jelenlét, teljesítés igazolása

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Számviteli és Adózási
törvény aktuális előírása szerint
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes
adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
•

•

•

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést (GDPR 15), azok helyesbítését, törlését (GDPR 17.) vagy kezelésének
korlátozását (GDPR 18. cikk), és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához (GDPR 20.).
Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű
feladat végrehajtásához szükséges, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja
érintett írásban kezdeményezni:

-

postai úton a 1034 Budapest, Kenyeres utca 38. 1/3 címre
e-mail útján a balance@ildikobereczki.hu
Az adatkezelés jogalapja: Számviteli és Adózási Törvény
Tájékoztatom, hogy az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat az érintett.
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5. Adatok továbbítása
Személyes adatot harmadik fél részére nem továbbítok, további adatfeldolgozót nem veszek
igénybe az alábbi kivételektől eltekintve:
• Szerződéses partnereim 3. pontban meghatározott adatait jogos érdekből, a
szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelem, és ennek keretében
jogi kötelezettségeim (pl. könyvelés, adózás) teljesítéséhez azokat továbbítom a
Keserű Plusz Kft-hez (könyvelést végző társaság/külsős személy), mint
adatfeldolgozóhoz, valamint regisztrálom a Számlázz.hu online számlázási
rendszerben.
• Coaching esetén az ICF nemzetközi coach minősítés megszerzéséhez (ACC, PCC, MCC)
az akkreditációt, vizsgázást végző International Coach Federation-nek vagy annak
magyar tagozatának továbbítom a megbízó vállalat nevét, a kliensek számát, a
kapcsolattartó nevét, telefonszámát vagy e-mail címét, a kapcsolattartó beosztását,
e-mail címét, telefonszámát, a megbízó által kibocsátott, aláírt hivatalos igazolást a
coaching órákról. Egyéni coaching esetén az egyéni hozzájárulás esetén a kliens nevét,
telefonszámát, e-mail címét, az igénybevett coaching órák számát, a coaching
folyamat kezdeti és befejezési dátumát.
• A Felmérésekhez kapcsolódóan a Kitöltő nevét, email címét a Kitöltő erre vonatkozó,
egyértelmű, önkéntes hozzájárulása alapján továbbítom a Profiles International
Hungary Kft, mint adatfeldolgozó részére. A Profiles International Hungary Kft ehhez
kapcsolódó tájékoztatója a http://www.profiles.hu/adatkezeles-tajekoztato-esnyilatkozat/ oldalon olvasható.
6. Az adatkezelés jogalapja
a) Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai
kezeléséhez külön nyilatkozatban kérem. A hozzájárulás mindig az érintett megfelelő
tájékoztatásán alapul.
A hozzájárulás visszavonását írásban lehet megtenni az Adatkezelő bármely 1. pontban
meghatározott elérhetőségére küldött nyilatkozattal.

b) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés
A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától
független, mivel az adatkezelést törvény határozta meg. Amennyiben lehetséges az
érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölöm, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá
az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatom az
adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és
jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi
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kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás
kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
Jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek
teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezelem a velem üzleti kapcsolatba lépő természetes
személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási
státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím.
A a személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését
követő 8 év.
c) Jogos érdekből végzett adatkezelés, szerződéshez kapcsolódó adatkezelések
Szerződő partnerek adatainak kezelése – érintettek nyilvántartása
Szerződéses partnereim 3. pontban meghatározott adatait jogos érdekből, a szerződés
teljesítése megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelem.
Az érintett természetes személlyel kötött szerződésben tájékoztatom az érintettet ezen
adatkezelésről.

II. FEJEZET
ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Valamennyi célú és jogalapú adatkezelés vonatkozásában a személyes adatok biztonsága
érdekében megteszem mindazokat az ésszerű technikai és szervezési intézkedéseket, amik
az adatok biztonságát biztosítják.
Az adatokat elektronikusan kizárólag saját laptopomon kezelem, őrzöm. A laptophoz való
hozzáférés jelszóval védett, melyet csak én ismerek. A számítógépes rendszerem tűzfallal
védett.
A véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés elleni
védekezés érdekében minimum negyedévente, maximum havonta biztonsági másolatot
készítek az adatokról.
A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak én férek hozzá, a
papír alapú dokumentumokat (szerződések) kizárólag erre a célra fenntartott zárt
szekrényben tárolom.
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III. FEJEZET
AZ ADATKEZELŐ ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGE
1. Adatfeldolgozó tevékenységek
Adatfeldolgozást megbízási/vállalkozási szerződéseim teljesítése körében az alábbi
területeken végzek:
Humánpolitikai tanácsadás
Általános üzletviteli tanácsadás
Permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés (kivéve: büntető ügyek)
Általános képzési célú felnőttképzés
Humán kutatás, fejlesztés
M.n.s. egyéb oktatás

2. Adatfeldolgozói garancianyújtás
Adatfeldolgozóként garantálom – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrás
tekintetében – hogy a Rendelet követelményeinek teljesülését biztosító technikai és
szervezési intézkedéseket végrehajtom, ideértve az adatkezelés biztonságát, a titoktartást,
az adatkezelő utasításainak betartását is.
Adatfeldolgozás esetén az átadott adatok tekintetében az adatkezeléshez történő
hozzájárulást, vagy egyéb jogalapot a megbízónak kell biztosítani.
Adatfeldolgozóként vállalom, hogy a megbízó adatkezelő rendelkezésére bocsátok minden
olyan információt, amely az adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó jogi
rendelkezéseknek való megfelelés igazolásához szükséges.
Megbízóimmal az adatfeldolgozás adatvédelmi aspektusai tekintetében külön megállapodást
kötök.

IV. FEJEZET
AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

1. Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Amennyiben ilyen irányú
megkeresést kapok, tájékoztatom az érintettet az alábbiakról:
a) az adatkezelő kiléte és elérhetőségei;
b) a személyes és üzleti adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
c) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, saját vagy harmadik fél jogos
érdekei;
d) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
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2. Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését,
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére
bocsátom. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló,
ésszerű mértékű díjat számítok fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet,
az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátom rendelkezésre,
kivéve, ha az érintett másként kéri.
3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törölöm a rá vonatkozó személyes
adatokat, amennyiben
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltem;
b) az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre.
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére korlátozom az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzem a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) már nincs szükség a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
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Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak
az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az érintettet, akinek a kérésére korlátoztam az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának
feloldásáról előzetesen tájékoztatom.
5. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes
adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
6. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatom az
érintettet az adatvédelmi incidensről, valamint ismertetem az incidensből eredő,
valószínűsíthető következményeket és az incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket.

V. FEJEZET
AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,
AZ ÉRINTETT JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI
1. Intézkedések az érintett kérelme alapján
Az érintett IV. fejezetben meghatározott jogai gyakorlása körében előterjesztett kérelme
esetén indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatom az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme
nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a
határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatom az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást elektronikus úton
adom meg.
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Amennyiben nem teszek intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatom az érintettet
az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege
miatt – túlzó, megtagadom a kérelem alapján történő intézkedést.
Ha megalapozott kétségeim vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével
kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges
információk nyújtását kérem.
2. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult
arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye,
a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő.
3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett
hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem
megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az Infotv. rendelkezik. Ennek
megfelelően tájékoztatom, hogy az adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosult
tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, illetve panasszal fordulhat a Nemzeti
Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz (1537 Budapest, Pf. 834. és 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c ; honlap: www.naih.hu ; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; T.: 06
1 391 1400) kérve az adatkezelésem vizsgálatát, illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt az
Infotv. 22. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat az Ön lakhelye, vagy a mi
székhelyünk szerint illetékes bírósághoz fordulhat.
Jelen tájékoztató hatálya, módosítása
A jelen tájékoztató módosításának jogát fenntartom.

Hatályos: 2019.04.02 -től
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