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ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

1. A Szabályzat célja 

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a TAM CERT Magyarország Kft. (1064 Budapest, 
Vörösmarty u. 67., Cg. 01-09-674983, továbbiakban: Társaság) által az általános tevékenysége 
és működés, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtása során 
alkalmazott – általános, és különös tekintettel a természetes személyek személyes adataira 
vonatkozó – adatvédelmi és -kezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és -kezelési 
politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el. 

Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – 
továbbiakban „GDPR rendelet”), és a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról („Infotv.”), szóló előírt rendelkezéseit. 

 

2. Tárgyi hatály 

Jelen szabályzat hatálya az alábbi adatkezelésekre terjed ki: 

- a munkavállalókkal és a cégben tisztséget viselő személyekkel kapcsolatos adatkezelés; 
- a Társaság tevékenysége során, vagy azzal összefüggésben közvetlenül vagy közvetve 

kapcsolatban álló és érintett külső természetes személyek adatkezelése – függetlenül 
attól, hogy a Társaság az érintettel milyen jogviszonyban álló alábbi jogi, vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek vagy egyénnel áll kapcsolatban: 

o gazdasági társaságok, 
o egyéb szervezetek, 
o egyéni vállalkozók, 
o természetes személyek;  

- egyéb – a GDPR rendelet 4. cikk szerint – adatkezelés. 

 

3. Időbeli hatály 

Jelen szabályzat 2018. május 22. napjától visszavonásig érvényes. 

 

4. Értelmező rendelkezések 

A Társaság adatvédelmi nyilvántartási azonosító igénylésre nem köteles. (Az általános 
adatvédelmi rendelet (GDPR) nem tartalmaz a korábbi Irányelv, illetve az Infotv. 
szabályozásához hasonló, a tagállami hatóságok által vezetendő országos adatvédelmi 
nyilvántartásra vonatkozó szabályozást, erre tekintettel a nyilvántartásba történő bejelentési 
kötelezettség 2018. május 25. napjától megszűnik.) 

A GDPR rendelet két esetben ír elő bejelentési kötelezettséget: az adatvédelmi tisztviselő 
nevét és elérhetőségét, továbbá az adatvédelmi incidenseket kell az illetékes hatóságnak 
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bejelenteni, melyek szükség esetén történő bejelentésére a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (továbbiakban „Hatóság”) a honlapján ezekre külön felületet 
fog biztosítani. 

A jelen szabályzat alkalmazása során a GDPR rendelet 4. cikk szerinti fogalom meghatározások 
a meghatározók, amely hozzárendelő módon kiegészül az alábbi meghatározásokkal, 
tekintettel az Infotv.-re: 

a) személyes adat: a GDPR törvény szerint meghatározott, 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; amely 
kiegészül az alábbiakkal: érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett 
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, mentális azonosságára jellemző ismeret -, 
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

b) adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

c) különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti 
Társasági tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, 
a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, 

d) genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire 
vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy 
egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az 
említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered; 

e) biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire 
vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely 
lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például 
az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 

f) egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára 
vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott 
egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a 
természetes személy egészségi állapotáról; 

g) az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: az (EU) 2015/1535 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett 
szolgáltatás; 

h) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül 
vagy közvetve - azonosítható természetes személy 

i) az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy 
a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését 
adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

j) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 
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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 amely kiegészül az alábbiakkal: az adat további felhasználásának 
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) 
rögzítése; 

k) az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából; 

l) profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő 
bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, 
gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó 
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

m) álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek 
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható 
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, 
hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések 
megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez 
ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

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

o) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele; 

p) nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

q) adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé 
nem lehetséges; 

r) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton 
végzik; 

s) gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy 
egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal 
végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, 
visszakeresése és terjesztése; 

t) 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; amely kiegészül 
az alábbiakkal: az, aki az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó 
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja; 
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u) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; amely 
kiegészül az alábbiakkal: az, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály 
rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 

v) 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; 

w) adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé 
az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi; 

x) harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó 
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;; 

y) képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az 
adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes 
vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az 
adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek 
vonatkozásában; 

z) vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül 
a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató 
személyegyesítő Társaságokat és egyesületeket is; 

aa) vállalkozáscsoport: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások; 

bb) kötelező erejű vállalati szabályok: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, 
amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező 
adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes 
adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet 
folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó 
részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ; 

cc) felügyeleti hatóság: a GDPR rendelet 51. cikknek megfelelően létrehozott független 
közhatalmi szerv; 

dd) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az 
Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával 
azonos jogállást élvez; 

ee) harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam; 

ff) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 



 
Adatvédelmi Szabályzat 

Rev.01 / 2018.05 

 

 TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft. oldal 5 / 14 

1064 Budapest, Vörösmarty u. 67.  /  Web: www.tamcert.hu  /  E-mail: info@tamcert.hu  /  Tel.: (1) 278-2295  /  Fax: (1) 278-2296 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi; 

gg) releváns és megalapozott kifogás: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal 
kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve, hogy az adatkezelőre 
vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a 
rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az 
érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok 
Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét. 

 

5. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 

5.1. A GDPR rendelet 5. cikkének értelmében 

(1) A Társaság a személyes adatok: 

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

b) gyűjtése esetén biztosítja, hogy csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból 
történjen, és azokat nem kezelik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (a 
GDPR rendelet 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 a Társaság biztosítja, hogy azok megfelelőek és 
relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódik („adattakarékosság”); 

d) adatkezelése során biztosítja, hogy pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; 
és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai 
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse 
(„pontosság”); 

e) tárolását olyan formában biztosítja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes 
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok 
ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a 
személyes adatok kezelésére a GDPR rendelet 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 végzi, hogy a vonatkozó és megfelelő technikai és/vagy szervezési 
intézkedések alkalmazásával biztosított a személyes adatok megfelelő biztonsága, 
továbbá a Társaság biztosíja az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen 
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is („integritás 
és bizalmas jelleg”). 

(2) A Társaság, mint adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá 
biztosítja e megfelelés igazolását („elszámoltathatóság”). 

5.2. A személyes adatok kezelésére vonatkozó fenti elvek, illetve azok értelmezése kiegészül 

az Info tv. 4. §-ában foglaltaknak megfelelően. 
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5.3. Adatkezelési elvek kiegészítő rendelkezései 

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az 
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő 
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

A Társaság vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a jogszabályi előírásoknak és a jelen 
Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli. 

 
6. Az egyes adatkezelések jogalapja és célja 

6.1. Az adatkezelés jogszerűsége 

A Társaság a személyes adatok kezelését kizárólag akkor és akként végzi, ha legalább az 
alábbiak egyike teljesül és igazoltnak tekinthető: 

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 
kezeléséhez;  

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, 
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges; 

c) az adatkezelés a Társaságra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges (ebben az esetben az uniós, vagy a vonatkozó nemzeti jog 
határozhatja meg jogalapot, amely esetben az adatkezelés célját e jogalapra hivatkozással 
kell meghatározni); 

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

e) az adatkezelés közérdekű vagy a Társaságra, mint adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

f) az adatkezelés a Társaság, mint adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az 
érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok 
védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

6.2. Az adatgyűjtés céljától eltérő célból történő adatkezelés 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától 
eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett 
hozzájárulásukat megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást 
megtiltsák.  

A fentiektől eltérő eljárást a Társaság kizárólag a GDPR rendelet 23. cikk szerinti esetben 
alkalmazhat – ide sorolva azon korlátozásokat, ha az adatgyűjtés céljától eltérő célból történő 
adatkezelés nem az érintett hozzájárulásán vagy valamely olyan uniós vagy tagállami jogon 
alapul. 
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6.3. A hozzájárulás feltételei 

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a Társaság, mint adatkezelő biztosítja és igazolható 
módon dokumentálja, hogy az érintett, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. 

Az érintett hozzájárulását (nem kizárólagosan) az xx. mellékletben rögzített írásbeli 
nyilatkozat keretében adhatja meg. 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását az érintett írásos nyilatkozattal teheti meg, 
egyértelműen hivatkozva a vonatkozó nyilatkozatra. 

A hozzájárulás megadásakor a Társaság kiemelt követelményként kezeli az adattakarékosság 
és célhoz kötöttség elvét, és nem kezdeményezi olyan személyes adatok kezeléséhez való 
hozzájárulás kérését, amelyek nem szükségesek az adatkezelés, illetve a vonatkozó szerződés 
teljesítéséhez – beleértve a szolgáltatások nyújtását is. 

6.4. A munkavállalók és a cégben tisztséget viselő személyek (továbbiakban belső személyek) 

adatainak kezelése 

A Társaság belső személyeinek adatait a 2012. évi I. tv-ben foglalt munkáltatói kötelezettségek 
teljesítése, a munkaviszonnyal kapcsolatosan előírt bejelentési, nyilvántartási, bevallási és 
egyéb kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás 
önkéntes, az a munkaszerződés aláírásával megadottnak tekintendő. Adattovábbításra sor 
kerülhet a Társaság számára bérszámfejtési, egyéb munkaügyi célú adatfeldolgozást is végző 
Társaság, a, mint számviteli szolgáltató (részére, az adattovábbításhoz a hozzájárulás a 
munkaszerződés aláírásával megadottnak tekintendő. 

A Társaság a közvetlenül, vagy munkaerő közvetítőn keresztül beérkezett önéletrajzokban és 
a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat abból a célból kezeli, hogy 
az érintettet a Társaságnál levő betöltetlen állásról, az arra való jelentkezés feltételeiről 
tájékoztassa, az érintettel időpontot egyeztessen, a kiválasztást lebonyolítsa. Az adatkezelés 
az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, amely hozzájárulást az érintett az önéletrajzának 
és az ehhez kapcsolódó dokumentumoknak (pl. képzettséget, iskolai végzettséget, büntetlen 
előéletet igazoló dokumentumok) a megküldésével adja meg.  

Adattovábbításra kerül sor a munkaviszonnyal kapcsolatos jogok gyakorlása, kötelezettségek 
teljesítése érdekében is egyedileg előre meg nem határozható esetekben (pl. munkaügyi 
jogvita esetében jogi képviseletet ellátó ügyvéd részére), az adattovábbításhoz a hozzájárulás 
a munkaszerződés aláírásával megadottnak tekintendő. 



 
Adatvédelmi Szabályzat 

Rev.01 / 2018.05 

 

 TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft. oldal 8 / 14 

1064 Budapest, Vörösmarty u. 67.  /  Web: www.tamcert.hu  /  E-mail: info@tamcert.hu  /  Tel.: (1) 278-2295  /  Fax: (1) 278-2296 

6.5. A Társasággal kapcsolatban álló jogi, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetek vagy személyek munkavállalóinak, képviselőinek, egyéb természetes 

személyek (továbbiakban külső személyek) adatainak kezelése 

A Társasággal kapcsolatban álló külső személyek adatainak kezelésére a Társaság és az érintett 
fél között fennálló üzleti kapcsolatban vállalt jogok és kötelezettségek érvényesítése és 
teljesítése érdekében kerül sor. 

A hozzájárulás önkéntes, és tekintettel arra, hogy az érintett személy valamely, a Társaságtól 
független személy érdekében került megnevezésre, a hozzájárulás e független fél és a 
Társaság között aláírt szerződés, nyilatkozat, egyéb megállapodás aláírásával, vagy a 
jogviszony létesítésével megadottnak tekintendő a nevezett iratokban, jogviszonyokban 
nevesített körben. 

6.6. A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése 

A Társaság a személyes adatok esetleges különleges kategóriáinak kezelésekor a GDPR 
rendelet 9. cikke szerint, annak figyelembe vételével és betartásával jár el. 

 
7. Az adatkezelés módja 

Az adatok kezelése elektronikus eszközökkel, nem automatizált módon, valamint papír alapon 
történik. 

Az elektronikus adatkezelés során a tárolásra szolgáló szerverek, eszközök Magyarországon 
helyezkednek el, míg a papír alapú adatkezelés a Társaság hivatalos helyiségében történik. 

 
8. Az adatkezelés időtartama 

Az adatok tárolási ideje az egyes adatkezelési célokkal kapcsolatosan az alábbi: 

a) A 6.4 és 6.5 pont szerinti adatkezelés időtartama a vonatkozó adatkezelési cél eléréséig 
vagy annak meghiúsulásáig tart, figyelembe véve az adatok kezelésének jogalapjául 
szolgáló jogviszony fennálltát. Kivételt képez a vonatkozó jogalap megszűnését követően 
azon időszak, amely időszak alatt a Társaságot az érintett adattal kapcsolatban 
nyilvántartási kötelezettség terheli; 

b) Az a) pontban foglalt időszakon túl is abban az esetben, ha az érintettel kapcsolatos olyan 
ügy van folyamatban, amely során a személyes adatok kezelése szükséges – ide sorolva 
különösen az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó 
adatkezeléseket. 

c) Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a személyes adatok tárolására 
rendelkezésre álló idő lejártát követően korlátlan ideig statisztikai és elemzési célokra 
tároljon olyan adatokat, amelyek kapcsolata az érintettel nem állítható helyre. 
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9. Rendelkezés személyes adatokkal 

9.1. Rendelkezésre bocsátandó információk 

a) Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat a Társaság az érintettől gyűjti, a Társaság, 
mint adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett 
tájékoztatása mellett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét: 

- a Társaság, mint adatkezelő elérhetőségei; 

- az adatvédelmi megbízott elérhetőségei; 

- a személyes adatok tervezett kezelésének célja; 

- az adatkezelés jogalapja; 

- a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az 
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei; 

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

- adott esetben annak ténye, hogy a Társaság, mint adatkezelő harmadik országba vagy 
nemzetközi Társaság részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a 
Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a 
47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett 
adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok 
másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való 
hivatkozás. 

A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében a Társaság az érintettet a 
következő kiegészítő információkról tájékoztatja: 

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

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

- a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) 
pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő 
visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz 
benyújtásának jogáról; e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy 
szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint 
hogy az érintett köteles-e a személyes. 

b) Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat a Társaság nem az érintettől gyűjti, a 
Társaság, mint adatkezelő az érintett tájékoztatása mellett rendelkezésére bocsátja a 
következő információkat: 

- a Társaság, mint adatkezelő elérhetőségei; 

- az adatvédelmi megbízott elérhetőségei; 

- a személyes adatok tervezett kezelésének célja; 
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- az adatkezelés jogalapja; 

- az érintett személyes adatok kategóriái; 

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

- adott esetben annak ténye, hogy a Társaság, mint adatkezelő harmadik országba vagy 
nemzetközi Társaság részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a 
Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a 46. cikkben, a 
47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett 
adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok 
másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való 
hivatkozás. 

A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében a Társaság az érintettet a 
következő kiegészítő információkról tájékoztatja: 

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

- a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az 
adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei; 

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

- a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) 
pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő 
visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz 
benyújtásának jogáról; e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy 
szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint 
hogy az érintett köteles-e a személyes; 

- a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

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

Az a) és b) pontokban rögzítettek nem kerülnek alkalmazásra, ha 

- az érintett már rendelkezik a vonatkozó információkkal; 

- a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy 
aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne; 

9.2. Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kérjen és kapjon arra vonatkozóan, 
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban 
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és (a GDPR rendelet 15. cikk alatt részletezett) 
vonatkozó információkhoz – írásos kérelme alapján, 30 napon belül – hozzáférést kapjon. 
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9.3. Az érintett helyesbítéshez, törléshez és az adatkezelés korlátozásához való joga 

a) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésére 
kérelmet nyújtson be írásban, melyre a Társaság 30 napon belül köteles korrigálni a 
vonatkozó adatok. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy 
kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 
kiegészítését. 

b) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje a 
Társaságtól. A Társaság, mint adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat 
indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az alábbi indokok valamelyike fennál: 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből a Társaság azokat 
gyűjtötte vagy más módon kezelte; 

- az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) 
bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és 
az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

- az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs 
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) 
bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 

- amennyiben a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte; 

- a személyes adatokat a Társaság, mint az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 
tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

c) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokra tekintettel – írásos 
kérelme alapján – az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha fennáll a GDPR rendelet 
18. cikk valamely feltétele. 

d) A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat az a), b) és c) pont szerinti valamennyi 
helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a 
személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy 
erőfeszítést igényel. Az érintettet – külön írásbeli – kérésére a Társaság tájékoztatja e 
címzettekről. 

e) Írásbeliség rendje 

Személyes adataik kezeléséről az érintett a Társaságtól bármikor írásban, a Társaság címére 
küldött ajánlott vagy tértivevényes levélben kérhet tájékoztatást. A levélben küldött 
tájékoztatás kérést a Társaság akkor teljesíti, ha a megküldött kérelem alapján az érintett 
egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Társaság csak akkor 
tekinti hitelesnek, ha azt az érintett előzetesen írásban rögzített e-mail címéről küldik. A 
tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintettnek a Társaság által kezelt adataira, azok forrására, az 
adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozó nevére és címére, 
az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása 
esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait, kivéve, ha 
az adattovábbítás vonatkozásában a tájékoztatást jogszabály tiltja. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított 30 napon 
belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első 
munkanapot kell tekinteni. 
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9.4. Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett – írásos kérelme alapján – jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Társaság 
rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja. 

9.5. Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett – írásos keresetben – jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 
bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) 
pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 
Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat tovább nem kezeli, kivéve, ha a bizonyítást 
nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 
10. Adatfeldolgozás 

A Társaság jogosult adatfeldolgozót igénybe venni, melynek körülményeit, feltételeit és 
alkalmazását a GDPR rendelet 28. cikk rendelkezései alapján gyakorolhatja. 

Az adatfeldolgozás jellemzően az alábbi tevékenységekhez kapcsolódik: bérszámfejtés, 
könyvelés, gazdasági tevékenység megvalósításával kapcsolatos megállapodások teljesítése. 

 
11. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása 

A Társaság adatkezelési tevékenységeiről nyilvántartást vezet, tekintettel a GDPR rendelet 30. 

cikk (5) pontjára. 

a) A Társaság, az adatkezelőként végzett adatkezelési tevékenységeiről nyilvántartást vezet. 
E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza: 

- adatkezelő neve és elérhetősége, 

- az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége; 

- az adatvédelmi tisztviselőnek / megbízottnak a neve és elérhetősége; 

- az adatkezelés céljai; 

- az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése; 

- olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, 
ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi Társaságeket; 

- adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi Társaság 
részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország 
vagy a nemzetközi Társaság azonosítását, valamint a 49. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása; 

- ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők; 

- ha lehetséges, a GDPR rendelet 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és 
szervezési intézkedések általános leírása. 
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b) A Társaság adatfeldolgozóként, a vonatkozó adatkezelő nevében végzett adatkezelési 
tevékenységek minden kategóriájáról nyilvántartást vezet. E nyilvántartás a következő 
információkat tartalmazza: 

- az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók neve és elérhetőségei, 

- minden olyan adatkezelő neve és elérhetőségei, amelynek vagy akinek a nevében az 
adatfeldolgozó eljár; 

- az adatkezelő vagy adatfeldolgozó képviselőjének neve és elérhetősége; 

- az adatvédelmi tisztviselő / megbízott neve és elérhetősége; 

- az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái; 

- adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi Társaság 
részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország 
vagy a nemzetközi Társaság azonosítását, valamint a 49. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdés szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása; 

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

Az a) és b) pontban rögzített nyilvántartásokat a Társaság írásban (elektronikus formátumban) 
vezeti. 

A Társaság biztosítja, hogy megkeresés esetén a felügyeleti hatóság részére rendelkezésére 
bocsátja a fent hivatkozott nyilvántartásokat. 

 
12. Adatvédelmi incidensek 

A Társaság egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén a következők szerint jár 
el: 

a) Az adatvédelmi incidenst a Társaság, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és 
ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására 
jutott, bejelenti a GDPR rendelet 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, 
ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve. A bejelentés legalább a következőket 
tartalmazza: 

- az adatvédelmi incidens jellege, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit 
és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és 
hozzávetőleges számát;  

- az adatvédelmi tisztviselő / megbízott, vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 
kapcsolattartó neve és elérhetőségei; 

- az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények; 

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

Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok 
részletekben kerülnek átadásra. 
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b) Amennyiben a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, a Társaság a bejelentéshez 
mellékeli a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

c) A Társaság biztosítja – amennyiben adatfeldolgozóként érintett az észlelt adatvédelmi 
incidensben – hogy az arról való tudomásszerzését követően, indokolatlan késedelem 
nélkül bejelenti azt a vonatkozó adatkezelőnek. 

d) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság, mint adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül tájékoztatja az érintette(ke)t az adatvédelmi incidensről. 

e) A Társaság nem ad tájékoztatást az érintett(ek)nek, ha a következő feltételek bármelyike 
teljesül: 

- a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és 
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás 
alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított 
személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

- a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 
amelyek biztosítják, hogy az érintett(ek) jogaira és szabadságaira jelentett, a d) 
pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az 
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja a Társaság, vagy 
olyan hasonló intézkedést hoz, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony 
tájékoztatását. 

A Társaság az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az 
érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az adatvédelmi 
incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. 

 
13. Adatvédelmi hatásvizsgálat 

A Társaság – ha egy adatkezelés valamely típusa (figyelemmel annak jellegére, hatókörére, 
körülményére és céljaira) valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 
jogaira és szabadságaira nézve – az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra 
vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan 
érintik. A Társaság az egyes adatvédelmi hatásvizsgálat során a GDPR rendelet 35. cikkének 
figyelembevételével és annak megfelelően jár el. 

 
14. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása 

A Társaság a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosíthatja. 

 
15. Jogérvényesítési lehetőségek 

Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit a GDPR rendelet, az Infotv. valamint az 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal 
kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). 


