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A datv d delm i Min 6s dgp o liti ka

A GERO Invest Tradd Kft., mint adatkezel6 iink€nt felismert kiildetese az a szemdlyes adatok
v€delme tediletdn, hogy felel6ssegteljes t6rsasAgkdnt jogszeni rugalmas ds dletszerii
adatvddelmi garanciiikat biztositson mind i.igyfelei, mind m6s drintett magdnszem€lyek
szinn'ft.
Legf6bb cdlkitiizdsiink az adatv6delem teriiletdn, hogy az eur6pai vni6 2016/679. sz{m.

altalanos adatvedelmi rendeletdnek (az itgyrte.vezett ,,GDPR'), valamint a magyar
jogszabrilyoknak megfelel6 jogi, informatikai ds szervezdsi megold6sokat haszndljunk, ezzel
is el6segitve a Tiirsasagunkkal ak6r bels6-, akir kiils6 kapcsolatban 6116 drintett
magrinszemdlyek jogainak, drdekeinek az drvdnyesiilds€t.
Alapvet6 cdljaink kdzd tartozik, hogy adatkezeldsi folyamataink, miiveleteinl biztons6ga
magas szinvonalu legyen, s igy mindl titbbet tehessiink a mai infom6ci6s t6rsadalomban ds

technol6giai fejletts6g mellett 100 o/o-os biztonsaggal nem elkeriilhet6 adatvddelmi incidensek
bekdvetkeztdse ellen.
C€ljaink kiizd tartozik, hogy mind dolgoz6ink. mind Ugyfeleink tevdkenysdgijk sor6n
megdrtsdk 6s azonositani tudj6k az adatvddelem Eur6pa-szerte megndtt je1ent6s6gdt, filass6k
az egyes tev€kenysdgek adatkezeldsi vonatkozesait.
Fentiek drdekdben pontosan azonositjuk, drtdkeljiik az egyes konlrdt adatkezelesi
miiveleteket, megolddsi m6dokat fejlesztetttink ki az adatkezel6sek nyilvantartasdra,
elvdgezziik a sziiksdges kockdzat kezeldseket 6s int€zkediink a feltiirt kockrzatok
csdkkentdsere, elhdritris6ra.
Fentieknek megfelelve alakitottuk 6t hdtkitznapi tev€kenysdgiinket, dolgoztuk ki a

szabelyzatainkat. nyilvdntartrsokat, iratmintikat, kdrelmeket. tijdkoztat6inkat.
A jdv6ben folyamatosan figyelemmel kisddiik az drintetti jogokat, mamd€ktalan betartisuk
drdekdben id6r61-id6re bels6 oktatasokat ta(unk 6s tij6koztat6 dokumentumokl€l hivjuk fel
minden dolgoz6nk ds partneriink figyelm€t az adatvddelem fontossagifua.
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l.

ALTALANOS rA$KozrATAs

L1. Altal.inos tijdkoztates az &irtett magiinszemdlyek rdszdre

A GERO Invest Trade Kft., mint adatkezel6 (tov6bbiakban: adatkezelti) hjekonatja M
€rintett magdnszemdlyeket, hogy jelen szabAlyzatban tiimtir 6s ktiz&thet6 fomeban igyekszik
leirAst adni az eltala vdgzett szemdlyes adatkezeldsekdl, 

^z 
drintettek jogair6l, ga&rci6kr6l.

Az adatkezel6 az adatkezeldsi tev6kenysdgdt .6gy vdgzi, hogy az feleljen meg az Eur6pai
Parlament ds Tar6cs 20161679. szlmu Almldnos Adatvddelmi Rendeletdnek. ismert
elnevezdssel: a GDPR-nek, amely alapvet6en szab'lyozza a term€szetes szemdlyeknek a

szemdlyes adatok kezeldse tekintetdben tijrtdn6 vddelmdt ds az ilyen adatok szabad 6ramldsdt.

Adatkezeki: GERO Invest Trade Kft.
KdpviseldlDPo: Stoiber Csaba ds Stoiber Sandor 6nil16 k€pviseleti jogosultak
Szdkhely:
Ad6szrim:
Cdgjegyzdkszim:
El6rhet6sdgek:

9025 Gy6r, Semmelweis u. 3.

247 58192-2-08
08-09-026341
inlb@serotrade.hu, +36 30 855 4565

l-2. Aszab'lyzat c6lja

A Szabil,lyzat celja azoknak a bels<i szabrilyoknak 6s intdzkeddseknek az ismertetdse, amelyek
a megfeleldst biztosiqAk az adatkezel6 sz6rntua, ds az utdlag igazolni is tudja mind az
adatvddelmi hat6s6g, mind 

^z 
drintett magiinszemdlyek fel6.

1.3. A Szab6llzat hat6lya: kikre ds milyen tevdkenysdgekre terjed ki a szabiiyozits

Jelen Szab6lyzat a valamilyen min6sdglikben (iigyf61, padner, 3. szem€ly) erintett term€szetes
szem€lyre vonatkoz6 szemdlyes adatok Tfusasag fltali adatkezeldsre terjed ki, azok6l ad
t6j 6koztatast.

Egy6ni vellalkoz6, egydni cdg, 6stermel6 magiinszemelyek e szabalyzat alkalmaz{sibar'
temeszetes szemdlynek min<isiilnek, igy adataik kezeldse kapcsrin szem6lyes adatkezelds
tdrtdnik.



JOGALAPOK, AMILYEK ALAPJAN
SZEMf LYES'ADATOKAT LEHET KEZELNI

Mag6nszemdlyek adatait az alibbi jogalapok (minimum) egyikdvel lehet csak kezelni:

a) az drintett hozzdjitniasit adta szemdlyes adatainak egy vagy tdbb konkdt c6lb6l
tdrtdn6 kezeldsdhez,
b) az adatkezeles olyan szerz6dds teljesitdsdhez sziiks6ges, amelyben az drintett az egyik
fel, vagy a szerz6dds megkiitdsdt megel6z6en az drintett kdrdsdre titrt6n6 ldpdsek

megtdteldhez sziiksdges,
c) az adatkezelds az adatkezel6re vonatkozdjogi kiJtelezettseg teljesit6sdhez sziiksdges'

d) az adatkezelds az drintett vagy egy miisik temdszetes szemdly ldtfontossigu
6rdekeinek vddelme miatt sziiksdges,
e) az adatkezelds kiizdrdekr.i ,tagy az adatkezelore ruhdzott kijzhatalmi jogositvAny

gyakorlis6nak keretdben vdgzett feladat vdgrehajtds6hoz sziiksdges,

f) az adatkezelds az adatkezel6 vagy egy harmadik fdljogos 6rdekeinek drvdnyesitdsdhez

sztkseges, kiv€ve, ha ezen drdekkel szemben els6bbsdget €lveznek az drintett olyan drdekei

vagy alapvet6 jogai ds szabadsagai, amelyek szem6lyes adatok vddelmdt teszik sziiksdgessd,

kiildniisen akkor, ha az €rintett gyermek.

Az fRTNTETT Hozzi.lAnulAsl .lr-lp;Ax
T6RTEN6 ADATKEZELES

3.1. A hozz6jrirulason alapul6 adatkezetds esetdn az drintett ir6sbeli hozzajiirul6s6t adja a
szemdlyes adatai kezeldsdhez. A hozz6j6{ules formai kiitiittsdg ndlkiili, de az utdlagos

bizonlthat6seg papir- vagy elektronikus alapir irasbeli hozztij6rulAst igdnyel.

3.2. HatiltozoII, dnkdntes hozz6jrirulasnal min6siil az is, ha az drintett az adatkezel6 Altal

fenntartott intemetes honlapjan kifejezett cselekm€nnyel bejeliil egy elre vona&oz6 ndgyzetet
(checkbox), az informaci6s titsadalommal itsszefiigg6 szolgdltausok ig6nybev€tele sordn ene
vonatkoz6 berillitesokat hajt vdgre,

3.3. A hallgatris, az el6re bejeldlt ellen6rzti ablak elfogadtatasa vagy a passziv eltiirds nem

min6siil hozz6jarulAsnak.

3.4. Egy hozz6:6tdes egy adatkezeldsi cdl drdekdben v€gzett adatkezeldshez val6

hozzej erullst j elenti.

3.5. Ha az adatkez€l6nek tdbb adatkezeldsi cdlia van, akkor az drintett szemdly hozzijarulAsdt
kiildn-ktiliin be kell szerezni.

3.6. Az drinteft szemdly hozzij6rulesa visszavonasara ugyanolyan egyszerii eljdrest kell
lehetdvd tenni szdrnara, mint amilyen eljdxdsban a hozzdj6ruldsa beszezdsre kefiilt.

3.7. A kezelt adatok kiire: a hozzd,jdrulissal d ntett adatkiir.
3.8. Az adatkezelds c6lja: a hozzdjrlrul6 nyilatkozalban megieldlt cdl.

3.9. Az adatkezelds id<itarlarna ahozz6jtrttl|sban megielitlt id6tartam vagy visszavonasig.



3.10. Erintett mag6,nszem6lyek garancialis jogai: Iajekozjlatd;s, helyesbitds, tttrlds, korlatozils,
drtesitisi jog, adathordozhat6sAg, tiltakozAs, paraszjog, jogorvoslati jog.

3.1l. Az drintett maginszemdl),t tAjdkoztatni kell a szemdlyes adatai adatfeldolgoz6 rdszdre
tittdn6 tovebbitAsar6l is.

1.
ADATKEZELf S JOGI KoTELEZETTSEG

TELJESiT6SE fRDEKfBEN

4.1. Altaldnos szabelyok

Jogi kdtelezettsdg teljesit6se jogalapon alapul6 adatkezelds az ddnteft hozz,6jfunl6s6l6l
fiiggetlen, mivel az ada&eze16st jogszabaly hatarozhafta meg.

Az adatkezelds kattelez6 jellegdt6l ffiggetleni.il az drintett mag6nszemdllyel az adatkezelds
megkezddse el6tt kdziilni kell, hogy az adatkezeles kdtelez6 6s nem kedilhetii el, tovAbba az
drintett szdmfua az adatkezel€s megkezddse el6tt egydrtelmien 6s rdszletesen tajdkoztatdst
kell adni az adatai kezeldsdvel kapcsolatos mindenjelent6s tdnyr6l.

4.2. A djdkoztatasnak ki kell terjednie: az adatkezel€s celjam 6sjogalapjAra, az adatkezel6 6s

az adatfeldolgoz6 szem6lydre, az adatkezeles id6tartamAra, jogi kittelezettseg teljesitdsre, mint
jogalapra, illewe az azok6l a szem6lyek6l va16 t6jdkoztat6sra, hogy kik f6rhetnek hozzA, kik
ismerhetik meg az adatokat.

4.3. A tajdkoztatAsnak ki kell terjednie az er:rr'tett magiinszemdlynek adatkezeldssel
kapcsolatos jogaira 6sjogorvoslati lehet6sdgeire is. Kijtelez6 adatkezelds esetdn a trjdkoztatds
megttjrtdnhet az el6bbi informaci6kat tartalmaz6 jogszab6lyi rendelkezdseke val6 utal.is
nyilvanossagE hozatal6val is

4.4. Az drintett maganszemdlyek garancialis jogai: tajdkoztates, helyesbit6s, drtesit€si jog,
panaszjog, jogoNoslati jog.

4.5. Ha a szemdlyes adat felvdteldre az eiftefi hozz'ifunlAsAval kedilt sor (pl. regisarrici6
weboldalon), 

^z 
adatkezel6 a felvett szemdlyes adatokat a GDPR eltdrti rendelkezdsdnek

hiany6ban a 16 vonatkoz6 jogi kiitelezettsdg teljesitdse c€ljiib6l tovribbi kiildn hozzttj6rdds
n€lkiil, illetve az ddntett hozzejarulAsAnak visszavoniiset, tiltakozisdt kiivet6en is kezelheti.

4.6. Adatkezeldssel €rintett adatkdr: ajogszabalyban e16ifi adatok.

4.7. Az adatkezel€s c6lja: a jogszabrilyban meghatdrozott c6l.

4.8. Az adatkezelds id6tartama: ajogszab6lyban meghatArozoft iddtartam.

4.9. Az drintett maganszemdilt tdjdkoztatni kell a szemdlyes adatai adatfeldolgozd rdszdre
tdrtdnii tovdbbitdsdr6l is.



4.10. Adatkezelds pdnzrnosds elleni k6telezettsdgek teliesit6se cdlj6b6l

Az adatkezel' a pdnzmosas 6s a terrorizmus hnansziroziisa megeliiz€sdr6l es

megakadrilyozrisir6l s ittltt ZOn . eui fIIt. tdrvdnyben (,Jmt.") meghatdxozott iigyfelei, annak

kdpvisel6i 6s tenyleges tulajdonosai szemdlyes adatait kell, hogy kezelje jogi kdtelezettseg

teljesit6se jogalappal.

A kezelt adatkiir: a) temdszetes szem€ly a) csaladi 6s ut6nev€t, b) sziiletdsi csaledi ds

ut6nevEt, c) allampolgdxsag6t, d) sziiletdsi h€lydt, idej6t, e) anyja sziilet€si nev€t, 0 lakcim€t,

ennek hian-y6ban iart6zkodrisi helydt, g) azonosit6 okmriny6nak tipusat ds szam6t; lakcimet

igazol6 hat6segi igazolvAnya szdn6t, a bemutatott okiratok mAsoht6t.

A szemdlyes adatok cimzettjei: az adalkezqlo szerz6d€s teljesitdsevel kapcsolatos

tevdkenysdg6t ellet6 munkav6llal6i 6s kiizremiikij doi, az adatkezsl6 vezetoje es a" adatkezel5

Pmt. szerinti feladatot ellatd kijeliJlt szemdlye.

A szem6lyes adatok taroldsanak iddtartama az iigfdl/iizleti kapcsolat megsziin6sdt6l, illetve

az iigyleti megbizas teljesitdsdt6l szimitott 8 6v. (Pmt. 56 S(2).)

Adattdrolas helye tis midia: pap[r alap adatkezelis soran a 9025 Gydr, Seumelweis u 3'

sztim al.tlti iroddban, a ,,GDPR'adatkezelis" nevfr papitdosszidbak, elelctronikusan a

,, GDP R-adatkezelds " alatt talilhat6 ftilj b4t1

4.9. Ad6jogszab6lyok szerinti kifizet6i adatkezelds

Az adatkezelo a kiil6nbitz6 ad6- 6s trirsadalombiztositAsi jogszabalyokban el6irt ad6- 6s

jarulekkdtelezetts6gek teljesitdse (ad6-, ad6el6leg, jriruldkok megallapitrls4 bdrszritnfejtds'

tarsadalombiztosit6si iigyint6zds) celjAb6l, jogi kdtelezetts6g teljesitdse jogalappal kezeli azon

drintett magiinszemdly;k - munkavdllal6k, csalidtagjaik, foglalkoztatottak, egydb juttatrisban

r€szesiil6k I ad6tiirvdnyekbel el6irt szem6lyes adatait, amely szemdlyekkel kifizet6i (2017'

6vi CL. titrveny az ad6zds rendjdr6l (,,Art.) 7$ 31.) jogviszonyban rill, illetve ilyen

adatkezeki sziimiira vdgez kdnlna/iteli szolg.iltatAst

A kezelt adatok kdrdt az ,,Art." 50.$-a hatrirozza meg. llyen szemdlyes adatok kiiltindsen:

n6v, korAbbi ndv, n€m, 6llampolgdrsrig, a termdszet€s szem€ly ad6azonositd jele,

tdrsadalombiztosit6si azonositd jel (TAJ szim).

Amennyiben az ad6jogszab6lyok ehhez jogkiiv€tkezm€n)4 fiiaek, az adatkezelo kezelh€ti a

munt<av611a16k egdszsdgngyi (Szja tv.40.$) ds szakszeflezeti (Szja a7.$(2) b.,, tagsaga

vonatkoz6 adatokat ad6 6s jdrul€kkittelezettsdgilk telj6sitds (bdrszamfejtds,

td{sadalombiztosildsi iigyintdzds) c6lj6b6l.

A szem€lyes adatok trircHsfuIak id6tartama: a jogi ki,t€l€z€ttsdget el6ir6 jogszabelybar

meghattuozott id6.

A szemdlyes adatok cimzettjei: az adatkezell ad6zdsi, b6rszAmfejtdsi, tltsadatombiztositesi
(kifizet6i) tevdkenysdg6t ell6t6 munkavrillal6i, kttzremiikddtii ds adatfeldolgoz6i.
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Adattfuotas hetye ds tu1dja: paph alap adatke:ells sora a 9025 Gydr. Semmelweis u. 3.

szdm alatti iroddban, a,,GDPR-adatkezelis" neti papirdosszidban, elektronikusan a
,, GDP R-adatkeze lis " alatt tuMlhat, lilj ban.

t.
ADATKEZELIiS SZERZ6Df,S TELJESiTfSE KAPCSAN

5.1. A GDPR szerint abban az esetben is lehet6sdg van szemdlyes adatok kezeldsdre, ha az
adatkezelds olyan szerz6dds teljesitdsdhez sztiksdges, amelyben az drintett m^gif]'szemely az

egyik fil, vagy az adatkezelds, adatfelvdtel a szerz6dds megkdtdsdt megel6z6en az erintett
kdrds6re tiirtdn6 ldpdsek megldteldhez sziiks6ges.

5.2. Szerz6d6 magiinszemdly iigyfelek. partnerek adatainak kezeldse vev6k, szellit6k
nyilviintartrisa:
Az adatkezelii a szerzcjdds teljesit6se jogalappal a szeft6des megk6tdse, teljesitdse,
megsziin6se c61j6b6l kezelhet szemdlyes adatokat.

5.2.7. Az adallakaftkoss6g alapjrin a vele vev6k6nt, sziilit6k€nt szerzdddtt termdszetes
szemdly adatai kijziil csak az esetenkdnt kii16n-ki.iliin legsziiksdgesebbek keriilnek adatkezelds
al6, igy az €dntett mag6nszemdly kezelt adatainak a kdre:
neve, lakcime, postrzdsi/drtesit€si cime, telefonsziima, e-mail cime, honlap-cim€l,
bankszrimlaszrima, bels6 azonosit6 sz6ma (iigf61 azonosit6, megrendelds szdma) vagy online
azonosit6ja (felhaszn.ilondv, jelsz6).

5.2.2. Az ezen a jogalapon alapul6 adatkezelds jogszeriinek mintisiil akkor is, ha az
adatkezeles a szerz6dds m€gkitt6sdt megel6z6en az d ntett k€r€sdre tdrtdn6 ldpdsek
megtdteldhez sziiksdges.

5.2.3. A szem6lyes adatok cimzetdei: az adatkezel6 azon mrmkavrillal6i 6s kdzremiikijd6i,
akik a szerz6dds teljesitdsdben kdzremrikiidnek, igy a pdnzilgyi-, termdk-/szolgaltatas
kiszolgril6i, etad6i-, kdn)'veldsi-, ad6zrisi tevdkenysdgeket ell6t6 szemdlyek 6s

adatfeldolgoz6k.

5.2.4. A7, adatkezel6s c6lja: megrendelds, vesarlds teljesitdse, Ugyfdl kapcsolat megval6sitAsa,
az adatkezelds iddtartama: a szAmviteh6l sz6l6 2000. dvi C. tiin'dny 169. i (l) ds (2)

bekezd6se alapjrin: 8 6v.

5.2.5. Erintett magenszemdlyek garancirilis jogai: t6jdkoztatrs, helyesbitds, tijrl6s, korldtozris,
drlesitdsi jog, adathordozhatds6g, tiltakozas, panaszjog, jogorvoslati jog.

5.2.6. Az drintett mag6nszemdly tdszire az aAatkezel's megkezddse el6tt tdjdkoztatAst kell
adni, hogy az adatkezelds jogalapja a szerz6d6s teljesitdse.

5.2.'7. Az eifie|' magrinszemdl)'t taj€koztatni kell a szem€lyes adatai adatfeldolgoz6 rdsz6.e
tii(6n6 tovAbbitesAr6l is.

5.3. Erintettnek nem min6siil6 megrendel6k, ngyfelek, sz6llit6k (cdgek, intdzmdnyek)
temdszetes szemdly kdpvisel6inek, kapcsolattart6inak elAhet6sdgi adatainak a kezeldse



5.3.1. Az adatkezeldssel drintett szemdlyes adatok kijre: a tenn€szetes szemdly neve, kdpviselt
cdg, intdzmdnybeli beosztiirsa, cime, telefonszdm4 e-mail cime, online azonosit6ja.

5.3.2. A szemdlyes adatok kezel6s€nek celja'. az adatkezell nem magiinszemdly
megrendel6jdvel, ngyfeldvel kdtiitt szerz6des teljesitdse, iizleti kapcsolattartds, adalkezelds
jogalapja: szez6dds t€ljesitdse 6s/vagy az drintett hozz.ijdxuldsa.

5.3.3. Az adatkezeldssel erintett adatok cimzettjei, illetve a cimzettek kateg6riei: az

adatkezeki szerz6dds teljesit€sdvel, illerve abb6l eredd kapcsolattart6ssal 6sszefuggd
feladatokat ell6t6 munkavrillal6i 6s kdzremrikdd6i 6s adatfeldolgoz6k.

5.3.4. Az ada&ezelds id6tartarna: a szinvitelr6l sz6l6 200. dvi C. t6rv6ny 167. $-a alapjen: 8

€v.

5.3.5. Adattdrolas helye is mddja: papir alap adatkezelts sordn a 9025 Gy6r, Semmelweis u.

3. szdm alatti iroddban, a ,,GDPR-adatkezelds" neii papirdossziiban, elektronikusan a
,, G D P R -adat ke ze I 6 s " a I at t t a ldl hat 6 ljlj b an.

5.3.5. Erintett magrinszemdlyek garanci6lis jogai: tiij6koztates, helyesbitds, tiirl6s, korlatozris,
drtesit€si jog, tiltakozris, panaszjog, jogorvoslati jog.

5.3.6- Az drintett magiinszemdly r'szdre az adatkezel's megkezd6se eliitt trijdkoztatast kell
adni, hogy az adatkezeldsjogalapja a szerz6des teljesitdse vagy erintetti hozzajarul6s.

5.3.7. Az drintett magdnszem6lf tajdkoztatni kell a szemdlyes adatai adatfeldolgozd rdszdre
titrtdn6 rovribbitrlstu6l is.

6.
AZ AD AT KEZELo WEBOLDALAN

T6RTINo ADATK-EZELfS

6.1. Az r'ig)mevezett: siitik (cookie-k) minim6lis tartalmi adatfiijlok, melyeket a

megldtogatott honlap helyez el a felhaszndl6 szrimit6gdpdn. A cookie cdlja, hogy az adott
infokommunik6ci6s, intemetes szolgdltatast megkdnnyitse, k6nyelmesebbd tegye.

Az Eur6pai Uni6 (megljiLis alatt 6116) iranymutalisa alapj6n cookie-kat csak a felhaszn6l6
engeddlydvel lehet a felhasznril6 eszkdz6n elhelyezni.

6.2. Adatkezel6 t6jdkoztatja a weboldala ldtogat6it, hogy cookie-kat nem alkalmaz a
weboldalen, igy adatkezeldsre nem kedil sor.

6.3. Adatkezelii a www.serotade.hu weboldalihoz kapcsol6d6an kiildn adatkezel€si
tej6koztat6t kdszitett.
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ADATBIZONSAGI INTEZKEDESEK

7.1. Az adatk€z€16 valamennyi adatkezeldse tekintet€ben megteszi mindazokal a technikai 6s

szervezesi intezked6seket is a szem€lyes adatok biztonsrig4 amelyek a jogi es

szdmitristechnikai szempontokon bil is ganntAljdk az 6dntettek jogait

'1 .2. Az adatkezel6bels6 eljAdsrendjeivel 6s intezkedeseivel a szem6lyes adatok vdletlen vagy

iosellenes sddil6sdt, megvAltoztatdsat, megsemmisites6t' elvesztds6t' jogosulatlan

nyllvanoss6gra hozat alSt vagy az aznl'}loz val6 j ogosulatlan hozzafdrdst'

7.3. Az adatkezel' az infomatikai rendszerdt id6szakosan frisstil<i tiizfallal 6s

virusvddelemmel vddi.

'7.4. Az adalkeze|b biztositja az adatok es az azokat holdoz6 eszktizijk, ilatok megfelel6

fizikai 6s adminisztiativ v6ielmdt, az dppen munkavdgzdssel €rintetr adatokhoz' fajlokhoz'

i.utoilro, ".ut 
a feladattal 6rintett jogoiultak ferhetnek hozz6. a szemdlyzeti, a b6r- 6s

munkaiigyi 6s egy€b szemdlyes iatokat tartalmaz6 papir alapu iratok fizikailag

biztons6gosan vannak elz6rva.

7.5. A szemdlyes adatok automatiz6lt feldolgozisa sor6n az adatkezel6 ds az adatfeldolgoz6

tovebbi int6zkedesekk€l biztositja:
a1 a jogosulatlan adatbevitel megakaddlyozdser:

bj az iutomatitus adatfeldolgoz6 renisze'ek jogosulatlan szemdlyek 6ltali' adatitviteli

berendezds segitsdgdvel tdrtdn6 haszn6latdnak megakadelyozasat;

"i u*ut 
"fl"iO.ir]ft"tOs6gdt 

€s meg6llapithat6sdget. hogy a szemdlyes adatokat adatitviteli

berendezds aikalmazdsdval mely szerveknek tovdbbitotdk vagy tovabbithatJal<:

Oj *nuL eff""O.irfr"tOsdgdt 6s megAllapithat6sdg6! iogy mely szemdlyes adalokat' mikor €s

ki vitte be az automatikus adatfeldolgoz6 rendszerekbe;

e) a lelepitett rendszerek iizemzavar esetdn tiirtdnii helpe6llithat6s6get ds ..

0 azt, h;gy az automatizelt feldolgozes sor6n felldp6 hib6*r6l jelent€s kdsziiljijn'

1.6. Az adatkezelo a munkaiigyi adatvddelmi szabalyai sz€rint a szemdlyes adatok vddelme

era"iiU* G". e.A"ke jogala;pal ellendrzi az elektronikus fton fol]tatott bejijv6 6s kimen6

inform6ci6 d{aml6sat.

8,

ADATVf DELMI INCIDENSEK

8.1. Az adatvddelmi incidens meghatiirozasa

Adatv6delmi incidensnek min6siil:
a biztonsAg olyan sdriildse, arnely a tov6bbitott, tarolt vagy miis m6don kezelt szemdlyes

adatok vdl;tl; vagy jogellenes megsemmisitdsdt, elvesztdsdt, megvAltoztat6sat' jogosulatlan

kiizldsdt vagy az az;kloz va16 jogosulatlan hozzAfete* ercdme.nyezi'



igy kiiliiniisen incidensnek min6siilhet: ,,cdges" Iaptop vagy mobil telefon ellopdsa vagy

elvesztdse. vev6i-. szallit6i adatb&isok illetektelen kezekbe kertildse, webaruhri informatikai
rendszerdnek feltdr6se.ds adatoldroz val6 hozzriferds.

8.2. Adat\ ddelmi incidensek megelozdse

A GDPR, 
^z 

Ew6pai Uni6 Altaldnos Adatv6delmi Rendelete jogi, szamitdstechnikai,
szervezdsi 6s technikai feladatokat ds szempontokat ir elti riltalinos jelleggel az adatvddelmi
incidensek megel<izdse, szemilyes adatok megdrzdse drdek6ben.

8.3. Adatvddelmi incidensek kezeldse

Adatkezel6 
^z 

adatvddelmi incidensek kezeldsdrdl, a hozzlt kapcsol6d int6zked€sek<il 6s

eljrilis rendr6l a tdma kiemelt fontossega ds az drintetti jogok v6delme, garanci6k biztositdsa
drdekdben kiilttn szabdlyzatot alkotott.

9.
AZ IiRINTETT MAGANSZEMf L}'f,K JOGAI

9.l.
lAltalfuos taj€koztatds az egyes jogok6l kdzdrthet6 form6ban

El6zetes t6j ekoztateshoz va16 jog
Az d ntett magiinszemdly bfumikor jogosult aIIa, hogy az adatkezeldssel dsszefiigg6
tdnyek6l €s informrici6kr6l drthet6 t6jdkoztatast kapjon, ez a joga fenndll kiildndsen az

adatkezelds megkezddsdt megel6z6en is

Hozzrifdrdsijog
Az drintett magdnszemdly jogosult arra, hogy az adatkezel6t6l tiim6r, kdzdrthet6 v6laszt
kapjon arra n6zve, hogy szemdlyes adatainak kezelds€t vdgzik-e aktudlisan, 6s ha igen, akkor
jogosult ana, hogy a szemdlyes adatokhoz ds az uni6s rendeletben meghatarozott kapcsol6d6
informdci6lihoz hozzriferdst kapj on.

Helyesbitdshez val6 jog
Az €rintett magiinszemdly jogosult arra, hogy k6rdsdre az adaikezel6 - indokolatlan
k6sedelem ndlkiil helyesbitse a r6.ronalkoz6 pontatlan szem6lyes adatokat. Az d ntett
jogosult arra, hogy kdrje a hibris, hirinyos szemdlyes adatok m6dositAsAl kieg€szitds€t.

A tiirl€shez/'elfeledtetdshez" val6 jog
Az drintett magrinszemdly jogosult ana, hogy kdrdsdre az adatkezelo - indokolatlan
kdsedelem n6lkiil - tiirdlje a re vonatkoz6 szemdlyes adatokat, az adatkezelo pedig ktiteles
arra, hogy az 6rintethe vonatkoz6 szemdlyes adatokat indokolatlan kdsedelem ndlkiil tiirdlni
bizonyos esetekben.

Az &intettnek ez a joga kiildn<isen a hozzijintldsa alapj6n kezelt szemdlyes adataihoz
kapcsol6d6an rill fent, bizonyos miis esetekben, igy titbbek kdzittt a jogi kiitelezettsdg
teljesit€se alapjan kezelt adatok eseten pedig kifejezetten korldtozot ez a joga.
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Az adatkezelds korl6tozris6hoz val6 jog
Az ddntett jogosult arra. hogy k6rdsdie az adatkezgll korl|tozz, M adatkezeldst, ha bizonyos

meghatriroiott feltdtelek teljesillnek. Ez az esetkiir leginkibb egy bizonyos adatkezeldsi

dllapot rdgzitesdre szolgril, amely akrir egy jogvitris helyzet el6zm€nye vagy m6r maga a

konkret vitris helyzet is lehet.

A szemdlyes adatok helyesbitesdhez vagy tiirldsdhez, illetve az adatkezel€s korlatozlis6hoz

kapcsol6d6 drtesftdsi kdtelezettsdg
Az adatkezel6 minden olyan cimzettet t6j6koztat minden helyesbit€sr6l, titrl€srdl vagy

adatkezelds-korlitozisr6l, akikkel a szemdlyes adatot kdzitltdk. Kivetel: nem viirhat6 el ezen

kiitelezettsdg teljesitdse, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy ar6nltalanul nagy erdf€szitdst

igdnyel.

Az adathordozhat6s6ghoz va16 jog
Az drintett jogosult arra, hogy a 16 vonatkoz6, iiltala egy adatkezel6 rendelkezdsdre bocs6lott

szem€lyes adatokat tagolt, szdles kiirben hasn alt, gdppel olvashat6 formatumban megkapja.

tov6bbd j ogosult alra, hogy ezeket az adatokat egy mesik adatkezel6nek tov6bbitsa.

A tiltakodshoz val6 jog
Az drintett magiinszemdly jogosult an4 hogy brirmikor tiltakozzon szem6lyes adatainak

kezel€se ellen. ha az
- adatkezelds kiiz6rdekr.i vagy az adatkezel're ruhazoft kiizhatalmi jogositvriny

gyakorldsAnak kereteben vdgzett feladat vdgehajtrisrihoz sziiks6ges, illetve ha

- az adatkezelds az adalkezel6 \^gy egy harmadik f6l jogos €rdekeinek drv6nyesit€s6hez

sziiksdges.

Automatizilt diintdshozatal egyedi iigyekben, beledfve a profilalkotdst
Az € ntett magdnszemdly jogosutt arra, hogy ne terjedjen ki fi az olyar,, kizfu6lag
automatizdlt adatkezelesen - profilalkottis is! - alapul6 ddntes hatrlya, amely rii ndzve
joghatissal jdma vagy 6t hasonl6kdppen jelentds m6rtdkben 4rintene. Az erintett
mag6nszemdly ilyenkor kdrheti a k6zi, emberi beavatkoz6st 6s diintdsalkotist.

Az drintett tiijdkoztatesa az adatv€delmi incidensr6l
Ha az adatvedelmi incidens val6sziniisithet6en magas kockizattal j6r a termdszetes szem6lyek
jogaira ds szabadsdgaira ndzve, abban az esetben az adalkezel' indokolatlan kdsedelem

n6lkiil Lij€koztatja az 6rintettet az adatvddelmi incidensr<il.

A felngyeleti hat6s6gruil tijrtdn6 panasztdtelhez val6 jog (hat6s6ghoz val6 fordultis joga)

Az drintett magAnszemdly jogosult an4 hogy panaszt tegyen egy feltgyeleti hat6s6gnai

ki.ildndsen a szokdsos tart6zkoddsi helye, a munkahelye vagy a feltetelezett jogsdrtds helye

szerinti tagallamban -, ha az €dntett megit6l6se szednt a 16 vonatkoz6 szemdlyes adatok

kezel6se megsddi az uni6s adatvedelmi rendeletet.

A feliigyeleti hat6s6ggal szembeni hatdkony bir6s6gi jogorvoslathoz val6 jog
Minden termdszetes €s jogi szemdly jogosult a hat€kony bir6sdgi jogorvoslata a feliigyeleti
hat6s6g 16 vonatkoz6, jogilag kiitelez6 erejt ddntds€vel szemben.

Ez a jog aktor is fenn611, ha a felilgyeleti hat6sAg nem foglalkozik a panasszal, vagy h6rom

h6napon beliil nem tejdkoztatja az 
'ilntetlet 

a benyujtott panasszal kapcsolatos eljrirdsi

fej lemdnyek6l vagy annak eredm€ny6r61.



Az adalkbzel6vel vagy az adatfeldolgoz6val szembeni hatdkony bir6sAgi jogorvoslathoz val6
jog
Minden drintett hatdkony bir6s6gi jogorvoslatra jogosult, ha megitdlese szednt a szem€lyes
adatainak az uni6s rendeletnek nem megfelel6 kezeldse kttvetkeztdben megseftettdk ajogait.

9.2.
1 Erintett maganszem€ly.jogai r€szletesen jogi normaszoveg alapjAn
9.2.1. Eldzetes t6j dkoztatdshoz val6jog

Az drirt€tt jogosult arr4 hogy az adatkezeldssel 6sszeffigg6 tdnyekr6l ds informrcidk6l az

adatkezelds megkezddsdt megel6zden tAjdkoztatist kapjon

9.2.2. Rendelkezdsre bocsrtand6 inform6ci6k
9.2.3. Rendelkezdsre bocsatand6 infom6ci6k, ha a szem€lyes adatokat az 6dotettdl gyiijtik
I./ Ha az drintethe vonatkoz6 szemdlyes adatokat az 6dnteft6l gyiijtik, az adatkezel6 a
szemdlyes adatok megszerz€sdnek id6pontjeban M eifiett rendelkez€s€re bocsetja a
kiivetkezd inform6ci6k mindegyikdt:

a) az adatkezel<inek/kdpvisel6j€nek a szemdlye 6s el6rhet6sdgei (ndv, cim, tel., e-mail);
b) az adatv€delmi tisztvisel6 el6rhet6sdg€i, ha van ilyen tisztvisel6;
c) a szemdlyes adatok tervezett kezel€sdnek c€lja, valamint az adatkezel€s jogalapja;
d) a jogos drdek €rvdnyesitdsdn alapul6 adatkezelds eset€n, az adatkezel6 vagy harmadik fdl
jogos drdekei;
e) adott esetben a szemdlyes adatok cimzeftjei, ill€tve a cimzettek kateg6ri6i, ha van ilyen;
1) adott esetben annak t€nye, hogy az adatkezel6 harmadik orszdgba vagy nemzetkdzi
szervezet rdsz€re kiviinja tovdbbitani a szemdlyes adatokat.

lI./ Fentieken till az adatkeze]lb a szemdlyes adatok megszezdsdnek id6pontjaban, annak
drdekdben, hogy a tisztessdges 6s ed6thatd adatkezeldst biztositsa, az drintettet a kdvetkezd
kiegdszitd informrici6h6l t6j dkoztatj a:
a) a szemdlyes adatok t&oldsdnak id6tartamrir6l, vagy ha ez nem lehetsdges, ezen id6tartarn
meghattuozis6nak szempontjair6l;
b) az ddnteft azon jog6r61, hogy k6relmezheti az adatkezelotol a fli vonatkoz6 szemdlyes
adatokltoz val6 hozzirfetest, azok helyesbit€s€l, tdrldset vagy kezel€sdnek korl6tozaset, ds

tllt*ozhat az ilyen szemelyes adatok kezeldse ellen, valamint az 6rintett
adathordozhat6sdghoz val6 jogrir6l;
c) a hozziijrirulison alapul6 adatkezelds esetdn a hozz6j6rulis barmely id6pontban tiirtdr6
visszavoniisiihoz val6 jog, amely nem drinti a visszavonas el6tt a hozzijaruhs alapjdn
vegrehajtoft adatkezelds jogszedisdgdu
d) a feliigyeleti hat6s6ghoz cimzett panasz benyijtris6nak jog6r61;

e) an6l, hogy a szemdlyes adat szolg6ltatesa jogszab6lyon vagy szerz6ddses kiitelezettsdgen
alapul vagy szerzddds kdtes6nek el6feltdtele-e, valamint hogy az Aintett kdteles-e a
szem6lyes adatokat megadni, tov6bbd hogy milyen lehetsdges kovetkezmenyeikkel jarhat az

adatszolgeltat6s elmaradasa;

0 az automatiziilt dijnt€shozatal tdnye, idedfve a profilalkotrist is, valamint az ezekben az
esetekben az alkalrnazott logika megjeliildse ds arra vonatkoz6an 6rth€t6 informrici6k, hogy
az ilyen adatkezel6s mily€n jelent6seggel, 6s az 6 ntettre nezve milyen vdrhat6
kdvetkezmdnyekkel bir.
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9.2.4. Rendelkezdsre bocsdtand6 inform6ci6k, ha a szemdlyes adatokat nem az drintett6l
szereztdk m€g
I./ Ha a szemdlyes adatokat nem az d ntett6l szereztdk meg, az adatkezelo az €rintett
rendelkez6sdre bocs5tja a kiivetkezd inform6ci6kat:
a) az adatkezel6nek&6pvisel6jdnek szemdlye ds eldrhet6sdgei (ndv, cim, tel, e-mail);
b) az adatvddelmi tisztvisel6 el6rhet<isdgei, ha van ilyer tisztvisel6;
c) a szemdlyes adatok t€rvezett kezeldsdnek cdlja, valamint az adatkezelds jogalapja;
d) az drinren slemdl)es adatok kategoridi:
e) a szemdlyes adatok cimzettjei, illetve a cimzettek kategdriai, ha van ilyen;
l) adott esetben annak tdnye, hogy az adatkezel6 valamely harmadik orsz6gbeli cimzett vagy
valamely nemzetkdzi szervezet r€szdre kiviinja tovdbbitani a szem6lyes adatokat

ll.l Az A.l pontban emlitett informdci6k mellett az
bocsritja az drintettre ndzve tisztess6ges 6s 6tl6that6
kitvetkez6 ki€g6szit6 inform6ci6kat:
a) a szemdlyes adatok t6rol6s6nak id6tatama, vagy
meghatdrczdsdnak szempontj ai;
b) ha az adatkezelds jogos drdeken alapul, akkor az ad^kezelo vagy harmadik fel jogos

erdekei16l;
c) az 6dntett azon joga, hogy kdrelmezheti az adal'kezel5tll a rii vonatkoz6 szemdlyes

adatokhoz val6 hozzirfdrest, azok helyesbitesdt, ttirldsdt vagy kezeldsdnek korlatoz6s6t, 6s

tiltakozhat a szemdlyes adatok kezeldse ellen, valamint az drintett adathodozhat6s6ghoz val6
joga;
d) az drintett hozzijlnullsin alapul6 adatkezelds esetdn a hozzAjdrulds minden idtipontban
val6 visszavoniisiihoz val6 jog, amely nem drinti a visszavonils el6tt a hozzijdrulds alapj6n

vdgrehajtott adatkezelds jogszeriis€get;

e) a valamely feliigyeleti hat6srighoz cimzett panasz benyujtAsdnak joga;
1) a szemdlyes adatok fonesa 6s adott esetben az, hogy az adatok nyilv6nosan hozzbf€rhet6

fondsokb6l szirmaznak-e; €s
g) az automatizrilt ddntdshozatal t6nye, ide€rtve a profilalkotdst is, valamint legal6bb ezekben

az esetekben az a.lkalmazott logikrira ds arla vonatkoz6 dfihet6 informecidk, hogy az ilyen
adatkezelds milyen jelent6s€ggel, ds 

^z 
drintethe n6zve milyen v6rhat6 kiivetkezmdnyektel

bir.

lll./ Az adatkezelo az L/ €s II./ pontok szerinti titjekonat{rst az al{bbiak szednt adja meg:

a) a szemdlyes adatok kezel6sdnek konk€t kttriilmdnyeit tekintetbe vdve, a szemdlyes adatok
megszerz€sdt6l szdmitott dsszeni hat6rid6n, de legkds6bb egy h6napon beliil;
b) ha a szemdlyes adatokat az drintettel valo kapcsolattartes cdljrira hasznriljrik, legaldbb az

6rintettel val6 els6 kapcsolatfelvdtel alkalm6val; vagy
c) ha v6rhat6an mris cimzettel is kijzlik az adatokat, legkds6bb a szem6lyes adatok els6

alkalommal va.l6 ktizldsekof .

Ha az adatkezeld a szemdlyes adatokon a megszerz6siik cdljtit6l elter6 cdlb6l tov6bbi
adatkezeldst kiv6n vdgezni, a tov6bbi adatkezeldst megel6z6en t6jdkoztatnia kell az drintettet

en6l az elt€r6 c61r61 minden relevrins kiegdszit6 infom6ci6r6l.
Fentieket nem kell alka.lmazni, ha 6s amilyen mdrt6kben:
a) az drintett mfu rendelLezik az inform6ci6kkal;
b) a sz6ban forg6 informiici6k rendelkezdsre bocsAtiisa lehetetlennek bizonyul, vagy
ardn]'talanul nagy er6feszitdst ig6nyelne, kiiliiniisen a ktizdrdekii archivril6s c€ljtib6l,

adatkezelo az dri[tett rendelkezes&e
adatkezelds biztositiisAhoz sziikseges

ha ez nem lehetseges, ezen id6tartam



tudom6nyos ds tiirt6nelmi kutat6si cdlb6l vagy statiszikai cdlb6l. vagy amennyiben a
kiitelez€ttsdg val6sziniisithetden lehetetlennd tennd vagy komolyan veszelyeztetnd ezen
adatkezel€s cdljainak.el6rdsdt. Ilyen esetekben az adatkezeklnek megfelek! int6zked6seket kell
hoznla - az informdci6k nyilvrinosan elerhet6vd tdtel€t is idedrtve az ddntett jogairnk,
szabads6gainak 6s jogos drdekeinek vddelme drdekdben;
c) az adat megszerzds6t vagy kdzl6s6t kifejezetten el<iirja az adatkezeldre alkalmazand6 uni6s
vagy tagallami jog, amely az erintett jogos drdekeinek v6delm6t szolgril6 megfelel6
intdzkeddsek<il rendelkezik; vagy
d) a szemdlyes adatoknak valamely uni6s vagy tagallami jogban el<iirt szakmai titoktartasi
ki,telezettsdg alapjdn, idedrtve a jogszab6lyon alapul6 titoktartrsi ktitelezettsdget is,
bizalmasnak kell maradnia.

9.2. 5. Az Etintett hozz6fdrdsi j oga
9.2.5.1. Az €rintett jogosult ana, hogy az adatkezeldt6l tejdkoztatist, ertesit€st kapjon alra
vonatkoz6an, hogy szemdlyes adatainak kezelese folyamatban van-e, €s ha ilyen adatkezelds
folyamatban var\ jogosult arra, hogy a szemelyes adatokhoz 6s a kdvetkez6 informdci6khoz
hozzdfdr€st kapjon:
a) az adatkezelds c6ljai;
btaz erinten szemdlyes adatok kategoridil
c) azon cimzettek vagy cimzettek kateg6ririi, akikkel, illetve amelyekkel a szem6lyes adatokat
kiizdlt€k vagy kdzttlni fogjdk, idedrtve kiildntjsen a harmadik orszagbeli cimzetteket, illetve a
nemzetkiizi szervezeteket;
d) adott esetben a szemdlyes adatok trlroldsdnak tervezett id6tartama, vagy ha ez nem
lehetseges, ezen id6taxtam meghat6rozis6nak szempontjai;
e) az drintett azon joga, hogy kdrelmezheti az adatkezel6t6l a ra vonatkoz6 szemdlyes adatok
helyesbitdsdt, tttrlds€t vagy kezelds€nek korl6tozAs6t, ds tiltakozhat az ilyen szemdlyes adatok
kezeldse ellen;
f) a valamely felligyeleti hat6s6ghoz cimzett panasz benyrijtrsanak joga;
g) ha az adatokat nem 

^z 
6rintett6l gyiijtdftdk, a fon6sukra vonatkoz6 minden eldrhet<i

informdci6;
h) az automatizilt ddntdshozatal tdnye, ide6nve a profilalkotist is, valanint legal6bb ezekben
az esetekben az alkalmazott logikrira ds axra vonatkoz6 6rthet6 informdci6k, hogy az ilyen
ada&ezel6s milyen jelert6sdggel bir, 6s az drintethe n6zve milyen vfuhato
kdvetkezmdnyek*el j rir.
9.2.5.2. Ha szemdlyes adatoknak harmadik orsz6gba vagy nemzetkdzi szervezet reszerc
tdrtdn6 tov6bbit6sd@ keriil sor, az ddntett jogosult ana, hogy tdjdkoztatast kapjon a
tovlibbit6si garanci6kr6l.
9.2.5.3. Az Adalkezeld az adatkezeles tfugyfi kepez6 szemdlyes adatok mAsolatiit az €rintett
rendelkezdsAe bocs6tja. Az drinlett dltal kdrt tovdbbi mdsolatokdrt az adaJ,kezel6 az
adminisztrativ ki,ltsdgeken alapul6,6sszeni mdrtdkii dijat szamithat fel. Ha az edntett
eleLlronikus iton nyrijtotta be a kerelmet, az informdci6kat szdles kdrben haszndlt
elektronikus formiitumban kell rendelkezdsre bocs6tani. kivdve. ha az drintett m6skdnt kdd. A
mrsolat igdnyldsdre vonatkoz6 jog nem €rintheti h6f6.nyosan m6sokjogait €s szabadsiigait.

9.2.6. A tttrldshezl"elfeledtetdshez" val6 jog
9.2.6.1. Az drintett jogosult ana, hogy kdrdsdre az adatkezel6 indokolallar kdsedelem ndlkiil
ti,riilje a rii vonatkoz6 szemdlyes adatokat. az adatkezel6 pedig koteles ara, hogy az drintettre



vonatkoz6 szem€lyes adatokat indokolatlan k6sedelem ndlkiil tdrijlje, ha az al6bbi indokok
valamelyike fenndll:
a) a szemdlyes adatoka miir nincs sztiks€g abbol a cdlb6l, amelyb6l azokat gytijtijttdk vagy
mds m6don kezelt6k;
b) az drintett visszavonja hozz6jirulAsAt, ds az adatkezel€snek nincs m6sjogalapja;
c) az tiltakozik az adatkezeldse ellen, €s nincs m6sjogalap az adatkezeldsre,
d) a szemdlyes adatokat jogellenesen kezeltdk;
e) a szemdlyes adatokat az adatkezel6re alkalmazand6 uni6s vagy tagdllamijogban eliiirtjogi
kdtelezettsdg teljesitdsdhez tdriilni kell;
f) a szem6lyes adatok gyiijtdsdre az informdcids tiirsadalommal tisszeffigg6 szolgdltatdsok
kinrilis6val kapcsolatosan keriilt sor.

9.2.6.2. Ha az adatkezel6 nyilvrinossdgra hozta a szemdlyes adatot, 6s az azt tiirdlni kdteles,
az eldrhetii technol6gia ds a megval6sit6s kiiltsdgeinek figyelembevdteldvel megleszi az

dsszeriien elviirhat6 l6pdseket - ide€rtve technikai intdzkeddseket - annak drdekdben, hogy
tajdkoztassa az adatokat kezel6 adatkezel6ket, hogy az drintett kdrelmezte t6liik a sz6ban
forg6 szem6lyes adatokra mutat6 linkek vagy e szemdlyes adatok m6solatdnak, illetve
m6sodpdlddnyAnak td116sdt.

9.2.6.3. Az el6zri kdt pontban foglaltak nem alkalmazand6k, amennyiben az adatkezercs
sziiksdges:
a) a v6lemdnynyilvrinitds szabadsdgdhoz 6s a trijdkoz6drishoz val6 jog gyakorlasa c6ljdb6l;
b) a szemdlyes adatok kezeldsdt el6ir6, az adatkezel6rc alkalmazand6 uni6s vagy tag6llami
jog szerinti kdtelezetts€g teljesitdse, illetve kiizdrdekb<il \agy az adatkezel6te ruhiizott
ktjzhatalmi jogositv6ny gyakorlrsa keretdben vdgzett feladat v6grehajtdsa c€ljribdl;
c) a kdzegdszsdgiigy tediletdt d nt6 kiizdrdek alapjdn;
d) a ktizdrdekt archiv6l6s cdljribdl, tudomrinyos ds t6rt6nelmi kutatisi c61b6l vagy statiszikai
cdlbdl v€gzett adatkezeles esetdn, amemyiben e jog val6sziniisithet6en lehetetleffid tenn6
vagy komolyan vesz€lyezl,etne ed az adatkezeldst; vagy
e) jogi igdnyek el6terjesztdsdhez, drvdnyesitdsdhez, illetve vddelmdhez.

9.2.7. Az adatkezelEs korldtoz6srihoz valo jog
9.2.7.1. Az drintettjogosult an4 hogy kdrdsdre az ada&ezel6 korliiozza az adatkezel6st,ha az
al6bbiak valamelyike teljesiil:
a) az drintett vitatja a szemdlyes adatok pontossAgAt, ez esetben a korlAtozAs arra az
id6tartamra vonatkozik, amely lehet6vd teszi, hogy az adatkezell ellen6rizze a szemdlyes
adatok pontossdgAt;
b) az adatkezelds jogellenes, 6s az drintett ellenzi az adatok tiirldsdt, ds ehelyeft kdri azok
felhaszndliisAnak korlAtozas6t;
c) az adatkezeldnek ma{ nincs szilks€ge a szemdlyes adatokra adatkezelds c6ljdb6l, de az

drintett igdnyli azokat jogi igdnyek eltiterjesztds€hez, drvenyesitdsdh€z vagy vddelmihez;
vagy
d) az €rintett tiltakozott az adatkezelds ellen; ez esetben a korliitozds afia az idbtaftalIft
vonatkozik, amig meg6llapit6sra nem kedil, hogy az adatkezel6 jogos indokai els6bbsdget
dlveznek-e az drintett jogos indokaival szemben.

9.2.7.2, Ha az adatLezelds l'enti korl6toziis al6 esik, az ilyen szemdlyes adatokat a t6rolds
kivdteldvel csak az drintett hozz6jrirulisrival, vagy jogi igdnyek €ldterjesztdsdhez,
dNdnyesitdsdhez vagy vddelm6hez, vagy mds termdszetes vagy jogi szemdly jogainak



vddelme 6rdekdben, vagy az tJni6, illerve valamely tagdllam fontos kdzerdekdb6l leh€t
kezelni.

9.2.'7.3. Az adatkezelii az drintettet, akinek a kdrdsdre az 1. pont alapjan korl6toztik az
adatkezeldst, az adatkezelds korl6tozdsdnak feloldAsrir6l el6zetesen 6leko^atja.

9.2.8. Az adarhordozhal6sdghoz \al6 job
9.2.8.1. Az drintett jogosult ana, hogy a 16 vonatkoz6, dltala egy adatkez€16 rendelkezdsdre
bocs6tott szemdlyes adatokat tagolt, szeles kdrben haszndlt, gdppel olvashat6 form6tumban
megkapja, tov6bbejogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy masik adatkezel6nek tov6bbitsa
andlkiil, hogy ed akadAlyozna az az adatkezel', amel),nek a szemdlyes adatokat a
rendelkezdsdre bocsdtotta, ha:
a) az adatkezel6s hozzdjdruldson, vagy szerz6d6sen alapul; 6s
b) az adatkezelds automatizelt m6don tiirt€nik.
9.2.8.2. Az adatok hordozhat6segrihoz val6 jog el6z6 pont szerilti gyakorliisa soriin az

ddntett jogosult ana, hogy - ha ez technikailag megval6sithat6 - kdrje a szemdlyes adatok
adatkezel6k kiiziitti kiizvetlen tovabbitasAt.
9.2.8.3. Fentijog n€m drintheti hdtdnyosan mesokjogait ds szabadsagait.

9.2.9. A tiltakozAshoz val6.jog
9.2.9.1. Az 6rintett jogosult arra, hogy a sajAt helyzet€vel kapcsolatos okokb6l barmikor
tiltakozzon szem6lyes adatainak az adatkezelds kdzdrdekii vagy az adatkezel1rc Nh zotl
kiizhatalmi jogositvany gyakorlisrinak keretdben vegzett feladat v6grehajtrisrihoz sztiks€ges,
illetve az adatkezelds az adatkezel<i vagy egy harmadik fel jogos 6rdekeinek 6rv6nyesitdsdhez
sziiksdgdn alapuld kezeldse ellen, ideerve az emlitett rendelkez6seken alapul6 profilalkotAst
1S.

Ebben az esetben az adatkezeld a szemdlyes adatokat nem kezelheti tov6bb, kivdve, ha az

adatkezeld bizonyitja, hogy az adatkezeldst olyan kdnyszerit6 erejri jogos okok indokoljdk,
amelyek elsdbbsdget 61'tezrek az drintett drdekeivel, jogaival ds szabadsdgaival szemben,
vagy amelyek jogi igdnyek el6terjeszdsdhez, drvdnyesitdsdhez vagy vddelmdhez
kapcsol6dnak.

9.2.9.2. Ha a szemelyes adatok kezeldse kdzvetlen iizletszeEds &dekdben tdrtdnik, az € ntett
jogosult ana, hogy bdmikor tiltakozzon a rl! lonatkozo szemdlyes adatok e cdlb6l titrtdn6
kezeldse ellen, ide6nve a profilalkot6st is, amennyiben az a kijzvetlen ijzlelsze eshez
kapcsol6dik.
9.2.9.3. Ha az drintett tiltakozik a szemdlyes adatok kijzvetlen tzletszerzds drdekdben tdrtdn6
kezeldse ellen, akl<or a szem€lyes adatok a tovAbbiakban e cdlb6l nem kezelhet6k.
9.2.9.4 A tiltakozdsi jogra legk6s6bb az drintettel val6 els6 kapcsolatfelvdtel sor6n
kifejezetten fel kell hivni annak figyelmdt, 6s az erle vonatkoz6 tej€koztatist egy6rtelmiien ds

minden mas informiici6t6l elki.ildnitve kell megjeleniteni.
9.2.9.5. Ha a szemdlyes adatok kezeldsdre tudomiinyos 6s titrtdnelmi kutatrsi cdlb6l vagy
statiszikai cdlb6l keriil sor, az drintett jogosult ana, hogy a sajrt helyzetdvel kapcsolatos
okokb6l tihakozhasson a 16 vonatkoz6 szemdlyes adatok kezeldse ellen, kiv6ve, ha az
adatkezeldsre kijzdrdekii okb6l vdgzett feladat vdgrehajtdsa drdekdben van sziiksdg.

9.2.10. Automatizalt diintdshozatal egyedi iigyekben, ds a profilalkotds
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9.2.10.1. Az d ntett jogoiult an4 hogy ne terjedjen ki rA az olyan, kizd{61ag automatizelt
adatkezelesen - ide6rtve a profilalkotrist is alapul6 ditntes hatdlya, amely rii n6zve
joghatissal jama vagy iit hasonl6kdppen jelent6s mdrtdkben drintend.

9.2.10.2. Az 1. porrt nem alkalmazand6 abban 
^z 

esetben, ha a dtintds:
a) az 

'intetl 
ds az adatkezeld kdzdtti szerzddds megkdtdse vagy teljesitdse drdekdben

sziiksdges;
b) meghozatal6t az adatkezel6re alkalmazand6 olyan uni6s vagy tagellami jog teszi lehet6v6,
amely az drintett jogainak ds szabads5gainak, valamint jogos drdekeinek vddelmdt szolgrii6
megfelel6 intdzkeddseket is megdllapit; vagy
c) az drintett kifejezett hozz6j6ru,lis6n alapti.
9.2.10.3. Az adatkezel6 kiiteles megfelel6 intdzkedeseket tenni az drintett jogainak,
szabadsagainak ds jogos drdekeinek v6delme €rdekdben, idedrtve az ddntethek legalabb azt a
joget, hogy az adatkezelii rdszer6l emberi beava&ozist kdrjen, elHspontjat kifejezze, ds a
ddntdssel szemben kifogdst nytjtson be.

9.2.11. Az ddntett t6jdkoztatdsa az adatvddelmi incidensr6l
9.2.1 1.1. Ha az adatvddelmi incidens val6szimisithet6en magas kockezattal jd{ a temdszetes
szemdlyek jogaira 6s szabadsSgaira ntzve, az adatkezelo indokolatlan k6sedelem ndlkiil
tajdkoztatja az 6rint€ttet az adatvddelmi incid€nsr6l.
9.2.11.2. Az e1626 pontban emlitett, az drintett rdszdre adott trijdkoztatasban vil5gosan 6s
k6zdrthet6en ismertetni kell az adatvddelmi incidens jellegdt, ds ktiztilni kell a legfontosabb
inibrmdci6kat €s intdzkeddseket.
9.2.11.3. Az 6rintettet nem kell az el6z6 pontban emlitettek szerint taj€koztatni, ha a
kOve*ez6 feltdrelek bdrmelyike rel jesiil:
a) az adatkezelii megfelel6 technikai ds szervezdsi vddelmi int6zkeddseket hajtott vdgre, 6s
ezeket az int6zkedeseket az adatv€delmi incidens 6ltal ddntett adatok tekintetdben
alkalmaa6k, ktildniis€n azokat az intezked6seket - mint pdlddul a titkosit6s alkalmazasa -,
amelyek a szemdlyes adatokhoz yal6 hozz'feftsrc fel nem jogositou szemdlyek sziimrta
ertelmezhetetlennd teszik az adatokat;
b) az adatkezel6 az adatvddelmi incidenst kdvet6en olyan tov6bbi intezkeddseket tett,
amely€k biztositjiik, hogy az erintett jogaira ds szabads6gaira jelentett, az el6z6 pontokban
emlitett magas kockiizat a tovd,bbiakban val6sziniisithet6en nem val6sul meg;
c) a taj6koztatds arrinltala[ er6feszitdst tenne sziiksdgessd. Ilyen esetekben az drintetteket
nyilv6nosan kdzzdtett inform6ci6k ritjrin kell tajdkoztatni, vagy olyan hasonl6 int6zkeddst kell
hozni, amely biztositja az drintettek hasonl6an hatdkony t6j6koztatdsdt.
9.2.11.4. Ha az adatkezeli. mdg nem 6nesitette az drintettet az adatvddelmi incidensr6l, a

feliigyeleti hat6s6g, miutAn mdrlegelte, hogy az adatv6delmi incidens val6szimisithet<ien
magas kockdzattal jar-e, elrendelheti az drintett tAjdkoztataset.

9.2.12. Az adatkezel6vel vagy az adatfeldolgoz6val szembeni hatdkony bir6sagi
jogorvoslathoz val6 jog
9.2.12.1. Minden drintett hatdkony bir6srigi jogorvoslatra jogosult, ha megit6l6se szednt a
szemelyes adatainak e rendeletnek nem megfelel6 kezeldse ktivetkeztdben megsdrtettdk az
uni6s adatvddelmi rendelet szerinti jogait.
9.2.12.2. Az adatkezekivel vagy az adatfeldolgoz6val szembeni eljdx6st az adatkezel6 vagy
az adatfeldolgoz6 tevdkenysdgi helye szerinti tagAllam bir6saga el6tt kell meginditani. Az
ilyen eljtuds megindithat6 az drintett szokdsos tart6zkodasi helye szerinti tagAllan birdsaga
el6tt is, kivdve, ha az adatkezeli5 vagy az adatfeldolgoz6 valamely tagrlllamnak a kiizhatalmi
jogki;rdben eljiir6 kiizhatalmi sze e.
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9.2.13. A feliigyeleti hat6sdgnef t6rtdn6 panasztdtelhez val6 jog
9.2.13.1. Minden dr.intett jogosult ara, hogy panaszt tegyen egy feliigyeleti hat6s6gn61 -
kiiliintisen a szokisos tart6zkoddsi helye, a munkahelye vagy a feltdtelezett jogsdrt6s helye

sze nti tagellamban -, ha az ddntett megitdldse sze nt a 16 vonatkoz6 szemdlyes adatok

kezel6se megsdrti e rendeletet.
9.2.13.2. Az a feliigyeleti hat6s6g, amelyhez a panaszt benyijtottak, kdteles t6j€koztatni az

drintettet a panasszal kapcsolatos eredmdnyr6l. illetve arr6l is, hogy az d ntett jogosult

bir6segi jogorvoslattal 6lni.

9.2.14. A feli.igyeleti hat6sdggal szembeni hatdkony bir6srigi jogorvoslathoz val6jog

9.2.14.1. Minden drintett a hatdkony bir6s6gi jogorvoslatra a feliigyeleti hat6s6g 16

vonatkoz6, jogilag kdtelez6 erejii ddntdsdvel szemben.
9.2.14.2. Minden drintett jogosult bir6srigi jogorvoslatr4 ha a feltigyeleti hat6s6g nem

foglalkozik a panasszal, vagy hArom h6napon beliil rem tijdkoztatja az drintettet a benyijtott
parasszal kapcsolatos eredmdnyr<!1.

10.
AZ f RINTETTI KERELMEKIIEZ

KAPCSOLODO ELJAfuiS

10.1. Az adatkezel6 indokolatlan k6sedelem ndlkiil, de minirruilisan az €dntetti kdrelem

be€rkezdsdt6l szamitott 30 napon (1 h6nap) beliil t6jdkoztatja az drintett magiinszem6l)t a

jogai gyakorl6sd{a ilinyul6 kdrelmdben foglaltak teljesft6sdr6l, a kdrelem esetleges

elutasitasdr6l ds a jogorvoslati lehetdsdgek6l.

10.2. Adatkezel6 a kdrelmek benyrijtrisrir6l, teljesitdsdr6l, a hozza kapcsol6d6 int6zkeddsekr6l
€s eljrir6s rendr6l a t6ma kiemelt fontossaga €s az d.intetti jogok v6delme, gamnciAk

biztositdsa drdekdben kiilon szabrilyzatot alkotott.

11.
FOGALMAK

1. .,szemdlyes adat": azonositott vagy azonosithat6 tem€szetes szemdlyre (,,6rintett")
vonatkoz6 b6,rmely inform6ci6; azonosithat6 az a termdszetes szem6ly, aki kdzvetlen vagy
kdzvetett m6don, kiiidnitsen valamely azonosit6, pdlddul ndv, sziirn, helymeghatdrcz6 adat,

online azonosit6 vagy a temdszetes szemdly testi, fiziol6giai, genetikai, szellemi, gazdas6gi,

kulturalis vagy szociAlis 
^zonossegera 

vonatkoz6 egy vagy tdbb t€nyezd alapjen azonosithatd;
2. ,,adatkezelds": a szem6lyes adatokon vagy adatAllom6nyokon automatizdlt vagy nem
automatizdlt m6don vdgzett bArmely miivelet vagy miiveletek dsszessdge, igy a g]'tijtds,
rdgzit6s, rerdszerez€s, tagolAs, tfuolas, etalakitds vagy megvriltoztatis, lekddezes, betekintds,
felhaszndlis, kdzlds, tov6bbitrs, terjesztes vagy egy6b m6don tiirtdnd hozzAferhet6vd tdtel
irtjrin, dsszehangolis vagy iisszekapcsolas, korl6tozds, tiirl6s, illetve megsenmisit6s;
3. ,,az adatkezelds korlAtozisa": a tarolt szemdlyes adatok megielijldse jitv6beli kezeldsiik
korletozisa c6liAb6l;
4. ,,profilalkot6s": szemdlyes adatok automatiziilt kezel€sdnek b6rmely olyan formdja,
amellnek sordn a szem6lyes adatokat valamely term6szetes szem6lyhez fi26d6 bizonyos
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szemelyes jellemz6k drtdkeldsdre, kiildndsen a munkahelyi teljesitmdnyhez, gazdasdgi

helyzethez, eg€szsdgi rillapothoz, szemdlyes preferenciiikhoz, drdekl6ddshez.
megbizhat6seghoz, viselkeddshez, tartdzkodasi helyhez vagy mozg6shoz kapcsol6d6
jellemz6k elemzdsdre vagy el6rejelzdsdre hasznriljdk;
5. ,,dlnevesitds": a szemdlyes adatok olyan m6don tiirtdn6 kezel€se, arnelynek kdvetkeztdben

tovribbi informrici6k felhaszn6ldsa n€lkiil titbbd mrir nem Allapithat6 meg, hogy a szem6lyes

adat mely konlrdt termdszetes szem6l)'re vonatkozik, felteve hogy ^z 
ilyen tovAbbi

informrici6t ktilitn tarolj6k, ds technikai 6s szervezdsi intdzked€sek megtdteldvel biztositott,
hogy azonositott vagy azonosithat6 termeszetes szemdlyekhez ezt a szemdlyes adatot nem

lehet kapcsolni;
6. ,,nyilvantartesi rendszer": a szemdlyes adatok bdrmely m6don - centralzelt, decentraliziilt
vagy funkcionrilis vagy ftldrajzi szempontok szerint tagolt dllomiinya, amely meghatiirozott
ism€rvek alapjrin hozzrifdrhet6;
7. ,,adatkezel6": az a temdszetes vagy jogi szemdly, kdzhatalmi szeN, iigyntiksdg vagy

biirmely egyeb szerv, amely a szem€lyes adatok kezeldsdnek c6ljait ds eszktizeit iin6ll6an
vagy miisokkal egyiitt meghatarozza; ha az adatkezelds cdljait ds eszkdzeit az unios vagy a
tagallami jog hatljtozza meg, M adalkezelot vagy az adatkezell kijeliilesdre vona&oz6
kiilonds szempontokat az uni6s vagy a tagAllami jog is meghatarozhatja;
8. ,,adatfeldolgoz6": az a temeszetes vagy jogi szemdly, kitzhatalmi szerv, iigyndksdg vagy
brfumely egy6b szerv, amely az adatkezel<i nev6ben szemdlyes adatokat kezel;
9.,,cimzelt,:azatermdszetesvagyjogiszemdly,kdzhatalmiszerv,iigynitksdgvagybarmely
egydb szew, akivel vagy amellyel a szemdlyes adatot kiizlik, ffiggetleniil att61, hogy harmadik
fel-e. Azon kiizhatalmi szewek, amelyek egy egyedi vizsgAbt keretdben az uni6s vagy a

tag6llami joggal dsszhargban fdrhetnek hozz6 szemdlyes adatokhoz, nem min6stllnek
cimzettnek; az emlitett adatok e kiizhatalmi szervek Altali kezel6se meg k€ll, hogy feleljen az

adatkezelds cdljainak megfelel6en az alkalmazand6 adatv6delmi szabdlyoknak;
10. ,,harmadik f€1": az a termdszetes vagy jogi szemdly, kitzhatalmi szerv, iigynijkseg vagy
barmely egydb szerv, amely nem azonos az eifiettel, az adatkezel6vel, az adatfeldolgoz6val
vagy azokkal a szem6lyekkel, akik az aAatkezelo vagy adatfeldolgoz6 kdzvetlen irAnyit6sa

alatt a szemdlyes adatok kezel6sere felhatalmazAst kaptak;
11. ,,az drintett hozzitjittallsel' az ddntett akarat6nak dnk€ntes, konkrdt ds megfelel6
t6j6kodafison alapul6 €s egy6rteknii kinyilvdnitesa, amellyel az 6rintett nyilatkozat vagy a

meger6sitdst fdlrcdlthetetlentil kifejez6 cselekedet ftj6n jelzi, hogy beleegyezdsdt ad.ja az 6t
6dnt6 szemdlyes adatok kezel6s6hez:
12.,,adawddelmiincidens":abiaons6golyans€rtil€se,amelyatov6bbitott,t6roltvagymes
m6don kezelt szemdlyes adatok veletlen vagy jogellenes megsemmisitdsdt, elvesztdset,

megvAltoztataset, jogosulatlan kiizldsdt vagy az azokhoz val6 jogosulatlan hozzd,fdrdst

eredmdnyezi.

f nrnr,ur,z6 Es zAn? RENDELKEZfsEK

t z,l. bnelmezes
Jelen szabalyzatban foglaltak 6rtelmez6se kapcsfn a GDPR-ben tal6lhat6 fogalmak, elvek 6s

meghat6roziisok az irdnyad6ak, kiegdszitti jelleggel figyelembe vehet6k a magyar
adatvddelmi hat6sdg (NAIH) esetleg megldv6 jogdrtelmezdsei, amemyiben nem ellent€tesek
a GDPR-el.
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12.2. Hat6Jybaldpds
Jelen szabiilyzat 2018. mfjus 25. napjrin l6t hatalyba, a benne foglaltak munkavdllal6k ds

egydb kdzremiikijd6k Eszdre tdrtdno megismefietdse az adatkezel6 iig)"r'ezet6j6nek a feladata
ds felel6ssdge.

Gy6r,2018. mdjus 24.

//'tZ
RO INVEST TRADE Kft.

k6pv.: Stoiber Sdndor iigyvezetd

Adatkezel6


