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1. Az adatkezelési tájékoztató célja

VACKOR-2004 Kft. (3332 Sirok, Szalokma puszta 0192/22., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő)
mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget
vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és
a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban1 meghatározott
elvárásoknak. Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek
folyamatosan elérhetők a http://www.vackorkert.hu címen. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot
jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben
értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja
meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei
személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési
jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz
minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az adatkezelő minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az
adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési
gyakorlatát.
E tájékoztató célja, hogy a szállást foglaló, személyes adataikat megadó vendégeink már a foglalás,
illetve személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy cégünk
adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli. Az e tájékoztatóban foglaltakhoz
cégünk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve
kötelezőnek tartjuk.

1Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (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 (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”).



1.1.  Az adatkezelés célja
Elsődlegesen a Vendégházba történő foglalás céljából szükséges bizonyos, a későbbiekben
részletezett személyes adatait megadni. Szükségünk van továbbá személyes adataira a szállásról
történő számla kiállításához és az NTAK részére adatszolgáltatás céljából.

A foglalással kapcsolatos kommunikáció szempontjából is fontos személyes adatainak megadása,
annak érdekében, hogy ha bármilyen olyan lényeges körülmény bekövetkezik, amiről szükséges
tudnia, arról tájékoztatni tudjuk.

A személyes adatok elkérésének céljai lehetnek:

● Kapcsolatfelvétel és szállásfoglalás: űrlapon, emailben, telefonon, közösségi média oldalakon
keresztül

● Napi adatszolgáltatás a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére
● Fogyasztóvédelmi panaszok
● Számlázás
● Ajánlatkérés
● Alvállalkozók adatai
● Partnercégek kapcsolattartója
● Alkalmazottak adatai
● Vendégkönyv kitöltése

2. Az adatkezelő adatai
Név: VACKOR-2004 Kft.

Székhely: 3332 Sirok, Szalokma puszta 0192/22.
Cégjegyzékszám: 10-09-025909
Adószám: 13236203-2-10
Telefonszám: 06309331714
E-mail: vackorkert@gmail.com

3. A kezelt személyes adatok köre, felhasználása,
jogalapja, megőrzési ideje

3.1. Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés során megadandó
személyes adatok

● Ajánlatkérő neve
● Telefonszáma
● E-mail címe
● Címe (számlázás)

Felhasználása:
Notesz, számítógép, telefon, E-mail fiók

mailto:vackorkert@gmail.hu


Jogalapja:
A szállást foglaló személy előzetes hozzájárulása. A jelen tájékoztató elfogadásával az érintett
kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatai jelen pont szerint kezeléséhez.

Megőrzési ideje:
a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év

3.2. NTAK részére történő adatszolgáltatás során megadandó
adatok

● Vendégek neve
● Születési ideje
● Születési helye
● Jelenlegi irányítószáma
● Neme
● Állampolgársága

Felhasználása:
Számítógép, felhőben tárolt dokumentum,, E-mail fiók

Jogalapja:
A szállást foglaló személy előzetes hozzájárulása. A jelen tájékoztató elfogadásával az érintett
kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatai jelen pont szerint kezeléséhez.

Megőrzési ideje:
a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év

3.3. Technikai adatok
Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai
eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára
hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat
bizalmassága) legyen. Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint
a véletlen megsemmisülés ellen. Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti
intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az adatkezelő az
adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki
erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult
használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre
álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.



3.4. Cookie-k (Sütik)

3.4.1 A sütik feladata
Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait,
amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra
begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A
testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie)
helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban
elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális
látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.4.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az
weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik
érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e
fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.4.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (Facebook)
Az www.vackorkert.hu weboldalán alkalmazza a Facebook mint harmadik fél sütijeit is. A Facebook
információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot
hirdetési célból használja fel a Facebook. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy
böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem
törli őket. A Facebook adatvédelmi szabályzata itt található:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

4. Térfigyelő kamera rendszer
Az Adatkezelő telephelyén általa üzemeltetett térfigyelő kamera működik a Vendégek
személyi és vagyoni biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelést az arra utaló piktogram
és figyelmeztető szöveg jelzi.
A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem, azaz a jelentős értékeket képviselő
eszközök, illetve a Vendégek személyes értékeinek védelme, tekintettel arra, hogy a
jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése
másképp nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el.

4.1.1. A rendszer felépítése

A területre kamerát kihelyezni és üzemeltetni csak a jelen szabályzatban foglaltak szerint, a
kamera elhelyezési döntésének megfelelően lehet. A kamerákat tehát a szabályzat által
meghatározott helyre lehet kihelyezni úgy, hogy a szabályzatban szereplő terület
megfigyelésére legyen alkalmas.
Az adatkezelő a kamerák pontos kihelyezési helyéről a megfigyelni szánt terület jól
láthatósága figyelembevételével dönt. Indokolt esetben a terület pontos megfigyelése
érdekében több kamera elhelyezésére is sor kerülhet.

https://www.facebook.com/privacy/explanation


A kamerákat jól látható helyre kell kihelyezni. A kihelyezett kamerák üzemeltetésének
tényéről minden megfigyelt helyen tájékoztatót kell kihelyezni.
A tájékoztatásnak tartalmaznia kell legalább:
– a képfelvevők elhelyezésének tényét,
– az adatkezelés rendjét.
A tájékoztatást úgy kell elhelyezni, hogy a területre belépni kívánó személyek számára a
megfigyelés előtt láthatóvá váljon a tájékoztatás. A tájékoztatást jól látható helyen, illetve
helyeken kell feltüntetni.
A térfigyelő rendszerben a megfigyelés céljának megfelelő műszaki tanúsítvánnyal
rendelkező kamerákat alkalmazni.

A területi térfigyelő kamera rendszer központi megfigyelő és rögzítő, illetve adatkezelő
helyisége az Adatkezelő telephelyén található épületének erre a célra biztosított
helyiségében található.

A kihelyezett kamerák által közvetített képek:
– folyamatos figyelemmel kísérésének lehetőségét monitor biztosítja,
– a képek rögzítése egy központi tárolóegységre (szerverre) történik.

A kihelyezett kamerák helye:
- Főkapuval szemben
- Parkoló
- Udvar

4.1.2. A rendszer üzemeltetésének célja, tulajdonosa, rendje

A munkavállalók megfigyelése az Mt. 9. § és 11. § előírásai szerint valósulhat meg. Az
üzemeltetetés során be kell tartani az Infotv. 4. § előírásait.
A területi térfigyelő kamera rendszer üzemeltetésének elsődleges célját az Szvtv. határozza
meg. Az Szvtv. négy esetben teszi lehetővé az elektronikus megfigyelőrendszer
alkalmazását:
a) az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme,
b) a veszélyes anyagok őrzése,
c) az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme,
d) vagyonvédelem
A Szervezet az Szvtv. 26. § (1) bekezdése szerint járhat el a létesítményei őrzése során,
kivéve, hogy a (2) bekezdés értelmében elektronikus megfigyelőrendszert közterületen
ilyenkor sem alkalmazhat.

A területi térfigyelő kamera rendszer az Adatkezelő, Vackor-2004 Kft tulajdona. A rendszer
használatára, kezelésére, üzemeltetésére a cég által meghatározott személyzet jogosult.

A térfigyelő kamerarendszer képeinek rögzítése:
- folyamatosan – a nap 24 órájában – történik

A képek rögzítésének célja, hogy szükséges esetben bizonyítási eszközként felhasználhatók
legyenek az egyes eljárásokban.



A térfigyelő kamerarendszer rögzített képeinek visszanézése:
- a visszanézésre okot adó esemény bekövetkezésekor történik meg.
- a szerver a rögzített képeket egy hétig tárolja, utána törli

A visszanézett felvételeken el kell különíteni:

– a rendkívüli eseményt tartalmazó, (azaz a felvételek adatkezelésére indokot, eljárás
megindítására illetve kezdeményezésére okot adó) felvételrészeket,
– a rendkívüli eseményt nem tartalmazó felvételektől.

4.1.3. A területi térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelés

A területi térfigyelő kamera rendszerben rögzített felvételek személyes adatnak minősülnek,
ezért érvényesíteni kell az információs törvényben szóló törvényben meghatározott, valamint
jelen szabályzatban meghatározott adatkezelési szabályokat.

Az adatkezelés főbb alapelvei:

● személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető,

● az adatkezelés során az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie,

● személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben kezelhető.

Az ellenőrzésre jogosultak részéről a személyes adat kezelésének célja:

a) az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme,
b) a veszélyes anyagok őrzése,
c) az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme,
d) vagyonvédelem

Az ellenőrzésre jogosultak adatkezelésének jogalapját az Szvtv. 26. § (1) bekezdése illetve
a 30. §-a határozza meg.

Az adatkezelés korlátai:

A területi térfigyelő kamera által rögzített felvételeket, mint személyes adatokat a
képfelvétellel érintett területen:

– elkövetett bűncselekmény miatt indult eljárásban,
– elkövetett szabálysértés miatt indult eljárásban,
– a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban
használható fel.



A területi térfigyelő kamera által rögzített felvételeket bizonyítási eszközként ki kell
adni:
– a bírósági vagy más hatósági eljárásban jogosult szerv kérésére, illetve
– hatósági eljárásban az eljáró hatóság megkeresésére (belföldi jogsegély keretében), ha a
megkereső szerv a kérelmét jogszabálynak megfelelően indokolta.

Az indokolás akkor megfelelő, ha az tartalmazza:
– a megkereső szerv jogosultságát megalapozó alapvető jogszabályi hivatkozást,
– az eljárás tárgyát,
– az eljárás ügyiratszámát,
– a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt.

A megkeresést meg kell tagadni, ha:
– a megkeresés indoklása nem megfelelő,
– ha a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel a megkeresésben meghatározott
tény bizonyítására alkalmatlan.

4.1.4.Betekintési jog
Az ellenőrzésre jogosultak részéről biztosítani kell az érintett magánszemélyek számára,
hogy a felvételen szereplő személy – az adatkezelésre rendelkezésre álló időtartama alatt,
jellemzően a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel készítésétől számított 3
munkanapon belül – megtekinthesse a róla készült felvételt. Az érintett a jogait az Infotv.
14-19. §-ban foglaltak szerint gyakorolhatja.

4.1.5. Adatbiztonság
Az ellenőrzésre jogosultak részéről biztosítani kell az érintettek személyes adatainak
védelmét. A védelemnek ki kell terjednie a magántitoknak és magánélet körülményeire, arra,
hogy ezek illetéktelen személy tudomására ne jussanak.

Az adatokat védeni kell különösen:

– a jogosulatlan hozzáférés,
– a jogosulatlan megváltoztatás,
– a jogtalan továbbítás,
– a jogtalan nyilvánosságra hozatal,
– jogszerűtlen törlés vagy megsemmisítés, valamint
– a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

4.1.6. Személyek
A területi térfigyelő kamera rendszer központi helyiségében az ellenőrzésre jogosultak
tartózkodhatnak.



A területi térfigyelő kamera rendszer által rögzített felvételek kezelését kizárólag
meghatározott személyek, az ellenőrzésre jogosultak végezhetik.
A jelen szabályzatban kijelölt személyek jogosultak:

– a kamerák által közvetített képek megfigyelésére, valamint
– a kamerarendszer által rögzített képek visszanézésére,
– a rögzített felvételek, illetve felvételrészek elkülönítésére rendkívüli és nem rendkívüli
események szerint,
– az adat kimentésére,
– az adat továbbításra,
– az adattörlésre.
A központi helyiségbe csak olyan személyek léphetnek be, akik adatkezeléssel megbízottak,
illetve akiknek betekintési joguk van. A betekintési jogukat igazolniuk kell.

A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot csak
az a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy jogosult megismerni, akinek
ez a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges, és a jogsértő
cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen. A rögzített kép-,
hang-, valamint kép- és hangfelvételt, valamint személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból
annak megismerésére jogosult személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy
nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

4.1.7. Üzembiztonság
Az ellenőrzésre jogosultak rendszeresen, de legalább a munkanap kezdetén ellenőrzik a
rendszer üzemelését. Az üzemeltetés során gondoskodni kell az adatok folyamatos
biztonsági mentéséről egy külön eszközre.
A rendszer kiszolgálásra alkalmas eszközök, és egyéb adathordozók – a jogszerű
adattovábbítás kivételével – a központi helyiségből ki nem vihetőek.
Az informatikai eszközök karbantartása esetén is gondoskodni kell az adatvédelmi előírások
betartásáról. Karbantartást, javítást csak az arra jogosult jelenlétében lehet végezni.
Idegenek a központi helyiségben csak az ellenőrzésre jogosultak jelenlétében
tartózkodhatnak.
Idegenek jelenlétében a felvételek visszanézését meg kell szakítani, ha a visszanézett
adatok idegen általi megismerhetőségét más módon nem lehet kizárni.
Az üzemeltetésről és az idegenek központi helyiségben tartózkodásáról üzemeltetési naplót
kell vezetni.

4.1.8. Adattovábbítás
Adatot továbbítani csak a jelen szabályzatban – és jogszabályban – meghatározott
esetekben lehet. Az adattovábbítás az eljárásra jogosult szerv, hatóság képviselője által
biztosított adathordózó eszközre történik.



4.1.9.Technikai intézkedések
Szünetmentes áramforrás
Szünetmentes áramforrás biztosításával kell gondoskodni arról, hogy a rendszer
folyamatosan működni tudjon, illetve áramkimaradás miatt üzemzavar ne következzen be.

Informatikai védelem
Az adatállományok kezelését úgy kell megszervezni, hogy részleges vagy teljes
megsemmisülés esetén tartalmuk rekonstruálható legyen. Az eredeti adatállományokról
legalább egy biztonsági mentést kell készíteni, hogy az egyik megsemmisülése, sérülése
esetén az eredeti adatok továbbra is rendelkezésre álljanak. A területi térfigyelő kamera
rendszer adatrögzítést lehetővé tévő informatikai rendszert működtető számítógépes
rendszerben biztosítani kell, hogy:

4.1.10.Jogszabályi alap
A szabályzat elkészítésekor figyelembe vett tagállami vagy uniós jogszabályok:

● az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, (továbbiakban: Infotv.)

● 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól (továbbiakban: Szvtv.)

● 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (továbbiakban Mt.)
● az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú, 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 szóló rendelete
(általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR)

● A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatója a munkahelyi
adatkezelések alapvető követelményeiről

● A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása a munkahelyen
alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alapvető követelményeiről

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek
Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi
felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az
érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben
a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé,
melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Az adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy
amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett
hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény - Az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (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 (általános adatvédelmi
rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a
számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a
pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6. Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a
következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:
-egyfelől az internetes és telefonos kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt
számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos
technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
-másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során
személyes kapcsolatba kíván lépni velünk: ajánlatot kérni, vagy foglalást kezdeményezni.
-személyesen telephelyünkön, vendégkönyv, papír alapú adatbekérő lap és számla kitöltése során.
- előzetesen online: e-mailben, közösségi média felületeink levelező rendszerében, online adatbekérő
lap kitöltésekor

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat
megismerők köre

- Azon cégek, és munkatársak köre, melyek az adattovábbítás körébe esnek: Facebook
Google Szállásközvetítő cégek ( Booking.com, Szallas.hu)

- Azon cégek, és munkatársak köre, melyek az adat megismerés körébe esnek: adatfelvevő:
Vaszkó Bea. A partnerekkel kötött szerződések titoktartási záradéka kiterjed-e erre a körre!

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet
adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti
elérhetőségein.

8.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi
információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és
könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2. Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés



céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel,
illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett
időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti
hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az
automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre
nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított
legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga
Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését
és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4. Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni
kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés
szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy
archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az
adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez; vagy 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. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik,
a 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.



8.6. Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7. Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha azt 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.

8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a
profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9. Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10. Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el.

8.11. Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410 8 8 +36 (1) 888-2890
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

9. Adatok védelme a cégben
Az adatkezelő a fent megnevezett adatkezelési esetekben tárolt személyes adatokat a következő
módon védi meg:
- laptopon tűzfal használata, jelszó használata,



- mobiltelefonon jelszó használata,
- papír alapú adatok tárolása az adatkezelő székhelyén mappában, szekrénybe zárva,
munkaügyi iratok őrzése: az adatkezelő székhelyén valamint a fent megjelölt Könyvelőirodában,
- számítógépes levelezőrendszerben jelszó használata.
- közösségi média oldalak levelezési rendszerében: jelszó használata

10. Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság,
a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar
Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok
közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az
adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte
– személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának

Jelen tájékoztató életbe lépésének ideje: 2018. május 24. Visszavonásig, vagy frissítésig érvényes


