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ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI 

TÁJÉKOZTATÓ/ SZABÁLYZAT 
 

Hatályos: 2018.05.25-től 

Präzi-Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Bevezető 

A Präzi-Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5311 Kisújszállás, Külterület Pf.: 47. 
0821/12, Cg. 16-09-009282, adószám: 11371834-2-16, a továbbiakban: Präzi, Munkáltató, vagy 
Adatkezelő) korlátolt felelősségű társasági formában működő gazdasági társaság, melynek főtevékenysége 
2599’08 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása. 

Az Adatkezelő az adatok kezelésével összefüggésben ezúton tájékoztatja munkavállalóit és 
ügyfeleit/szerződő partnereit (ezek kapcsolattartóit), és vendégeit, (továbbiakban együttesen: Érintett vagy 
Érintettek) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és 
gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

Az Adatkezelő elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja 
Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A [*] kijelenti, hogy tiszteletben tartja 
az Érintettek személyhez fűződő jogait. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi 
jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal, a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelettel (General 
Data Protection Regulation, GDPR) összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és 
megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát 
garantálja. 

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan felmerülő információk, a Szabályzat mindenkor 
érvényes verziója folyamatosan elérhető a https://www.praeziflachstahl.de/hu/adatvedelem.html 
címen. 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Szabályzat bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az 
esetleges változásokról kellő időben és megfelelő módon értesíti az Érintetteket. 

 

I. A Szabályzat célja 

Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy az Adatkezelő megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos 
hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak: 

- Magyarország Alaptörvénye  
- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 
- 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelettel (General Data Protection Regulation, GDPR) 
- 2012. évi I. törvény – a munka törvénykönyvéről (új Mt.);  
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (új Ptk.);  
- 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 
szabályairól; 
 
Jelen Adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő belső szabályzataihoz kapcsolódik, azokkal együttesen 
értelmezendő. 
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II. A Szabályzat hatálya 

2.1. Időbeli hatály 
 
Jelen Szabályzat 2018.05.25-től további rendelkezésig, visszavonásig hatályos. 
 
2.2. Személyi hatály 
 
Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő munkavállalóira, szerződéses partnereire, az Adatkezelő 
termelési területére belépő természetes személyekre és azon személyekre, akik adatait a jelen Szabályzat 
hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit 
az adatkezelés érinti, illetve akik az adatkezeléshez hozzájárultak. 
 
2.3. Tárgyi hatály 
 
Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységében folytatott valamennyi 
személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre ill. az onnan történő adattovábbításra. 

III. Fogalmak 

Az alábbi fogalmak a jelen Szabályzat alkalmazásában értendők: 
 
adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, 
szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége. 
 
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely 
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy 
testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy 
több tényező alapján azonosítható; 

adatalany/érintett: bármely információ alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve –
azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – 
közvetlenül vagy közvetve –név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 

különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai 
származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra 
utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó 
biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális 
irányultságára vonatkozó személyes adatok. 

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a 
büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére 
jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba 
hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat. 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon 
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, 
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb 
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 
megsemmisítés. 

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; 
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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. 

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján az adatkezelési műveletekhez 
kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől 
és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől). 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Érintett(ek): [*] munkavállalói, ügyfelei/szerződő partnerei (ezek kapcsolattartói), és vendégei 

Érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor tömören, 
egyértelműen, átláthatóan, könnyen hozzáférhető formában tájékoztatni kell az adatkezelés minden 
részletéről. Az érintett tájékoztatást kérhet adataihoz való hozzáférés jogáról, kérheti adatai helyesbítését, 
törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes 
adatai kezelése ellen. 

az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 
történő kezeléséhez, vagy 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, vagy az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy 
az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt 
szükséges, vagy az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy az adatkezelés az 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 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson 
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes, vagy különleges adatok – 
teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos 
forma. 

megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés jogalapját, továbbá egyértelműen és részletesen 
tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról, az 
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy 
kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos 
jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés 
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

adatbiztonság: a [*] megfelelő intézkedésekkel védi az adatok, különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, sérülés ellen és 
gondoskodik az adatok biztonságáról, melynek keretében megteszi azokat a technikai, műszaki és szervezési 
intézkedéseket, melyek szükségesek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához. 

az adatkezelés elvei: a [*] a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett 
számára átlátható módon végzi, a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból 
gyűjti, melyek megfelelőek, relevánsak és a szükségesre kell korlátozódniuk, a személyes adatok pontosak 
és szükség esetén naprakészek, tárolásuk olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a 
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé és kezelésüket oly módon 
végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes 
adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve 
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adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;  

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki, vagy amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;  

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

CCTV (Closed-Circuit Television): zárt láncú televíziós megfigyelési rendszer, mely több kamerából áll, és 
amelynek célja egy adott terület biztonsági és vagyonvédelmi célú állandó megfigyelése; 

munkavállaló, dolgozó: mind a saját állományú, mind a bérelt dolgozó értendő alatta. 

IV. Alapelvek az adatkezelés során 

Személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) az az Adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az 
érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,  

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges 
adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén – helyi önkormányzat rendelete 
közérdeken alapuló célból elrendeli, 

c) az az Érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, 
testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges 
és azzal arányos vagy  

d) a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának 
megvalósulásához szükséges és azzal arányos. 

e)  az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 
kezeléséhez 

f) 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 

g) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
h) az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme 

miatt szükséges 
i) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 
j) az adatkezelés az 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 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében 
lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és 
kezelésének tisztességesnek kell lennie. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a 
cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy 
az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

Az Adatkezelő szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes 
adatokat megőrizni. 
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A Munkáltató teljes mértékben tiltja, hogy a munkaviszony ellátása során a munkavállalók előtt feltárt és a 
jövőben feltárandó bizonyos információkat, így különösen üzleti terveket, kereskedelmi titkokat, ügyfelek 
adatait és egyéb tulajdonosi információkat, valamint a személyes adatokat (összefoglalóan: információk) a 
munkavállaló nem a Munkáltató tulajdonát képező elektronikus eszközön tárolja. 

Minden olyan esetben, amely során bármely munkavállaló az Információt nem a jelen Szabályzatban 
meghatározottak szerint kezel, önálló adatkezelővé válik, az adatkezelésre vonatkozó jogok és 
kötelezettségek teljesítése során a Munkáltató helyére lép és egyben megvalósítja az Mt. 78. § (1) a) szerinti 
azonnali hatályú felmondás jogalapját.  

A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkavállalók Titoktartási 
nyilatkozatot írnak alá (4. számú melléklet), a nem munkaviszonyban álló személyekkel az Adatkezelő 
Adatvédelmi megállapodást (5. számú melléklet) köt. 

V. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme, időtartama 

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 
érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele 
és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes 
adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél 
elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.  

VI. Nyilvántartott adatok köre és típusai 

Az Adatkezelő által nyilvántartott adatokat csoportosíthatjuk keletkezésük (forrásuk) szerint, mely az 
Adatkezelőhöz beérkező pályázati anyagoktól kezdve a kilépést követő archiválásig tart. Ezen logika szerint 
három fázisra bontható a személyes adatok nyilvántartási köre, amelyet az alábbi táblázat foglal össze. 

 Adattípusok 

Pályázati időszak (munkaviszony előtt) pályázati anyagok / önéletrajzok 

Munkaviszony alatt - személyes azonosító adatok 

- jogviszony adatok 

- bérszámfejtéssel kapcsolatos adatok 

- chipkártya és leltári számok, riasztókód 

- munkahelyre belépés/kilépés (beléptető rendszer 
és kamera) 

- munkavállalók által intranet szerverre feltöltött 
adatok 

Munkaviszony megszüntetése után archivált adatok 

Egyéb / ügyfelekkel, szerződő partnerekkel, 
vendégekkel kapcsolatos adatok 

- képmás (video kaputelefon és kamera),  

- névjegykártyán megadott adat 

 

Az adatok forrása minden esetben az Érintett által rendelkezésre bocsátott életrajz (pályázati anyag), 
képmás, a személyes azonosításra alkalmas hivatalos okmány, bizonyítvány, igazolás, illetve az Érintett 
által aláírt nyilatkozat, valamint az üzemorvos által szolgáltatott adat, illetve az ügyféllel, szerződő 
partnerrel kötött szerződés (-tervezet), átadott névjegykártya. 
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A belépési folyamat részeként az Adatkezelő nyilvántartásba veszi az összes személyes, 
munkajogviszonyhoz, illetve bérszámfejtéshez szükséges adatot, amelyet a munkaviszony fennállása alatt 
nyilvántart. Erre szolgál a Belépési adatlap (1. számú melléklet) illetve a változások bejelentésére 
használatos Adatváltozás bejelentő nyomtatvány (2. számú melléklet). A munkaszerződés egy eredeti 
példányát a Bérszámfejtő tárolja. Az átadott iratokról egy scannelt példány elektronikus formában a HR 
generalista vagy Bérszámfejtő által elmentésre kerül. 

A személyes adatokban bekövetkezett változásokat az Érintett 8 napon belül köteles bejelenteni az 
Adatkezelő felé. A változást igazoló dokumentumot a HR generalista vagy Bérszámfejtő veszi át, és átvezeti 
a rendszerekben. 

Az Adatkezelő, mint Munkáltató, a vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében az alábbi 
adatokat kezeli: 

 

 

 

 

Adattípus Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

Személyes azonosító adatok 

Teljes név 

Fénykép 

Születési név 

Születési hely, idő 

Nem 

Állampolgárság 

Anyja neve 

Családi állapota 

Személyi igazolvány száma 

TAJ szám 

Adóazonosító jel 

Bankszámlaszám 

Lakcím, tartózkodási hely 

Telefonszám, email cím (céges, 
vagy magán) 

végzettségek 

gyermekek és házastárs adatai 
(név, születési dátum, hely, 
adóazonosító, TAJ szám, anyja 
neve) 

munkaviszonnyal kapcsolatos 
kötelezettségek teljesítése, 
bérszámfejtés 

dolgozói juttatások teljesítése 
beleértve a családtagokat, 
közvetlen hozzátartozókat is 

Érintett önkéntes hozzájárulása, 
különleges adatok esetén az 
érintett írásbeli hozzájárulása. 
(mely azzal történik, amikor az 
érintett a HR generalista vagy 
Bérszámfejtő részére átadja 
személyes adatait tartalmazó 
iratait/ elektronikus fájl-t.) illetve 
törvényi felhatalmazás (Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény) 
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Jogviszonyra vonatkozó adatok 

Jogviszony kód 

munkaviszony kezdete, vége 

munkakör 

munkaviszony típusa 

FEOR szám 

munkarend, munkaidő 

beosztás 

munkavégzés helye 

munkaviszonnyal kapcsolatos 
kötelezettségek teljesítése, 
bérszámfejtés, jogviszonnyal 
kapcsolatos adatszolgáltatás 
(KSH) 

törvényi felhatalmazás (Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény) 

Bérszámfejtéssel kapcsolatos 
adatok 

alapbér 

teljesítmény, teljesítménybér 

bérek érvényességének kezdete, 
vége 

levonások, letiltások 

ösztönző bér, béren kívüli 
juttatás, egyéb juttatás és ennek 
gyakorisága 

adókedvezmény 

szabadság, ennek jogcíme, 
mértéke  

túlmunka, készenlét, ügyelet 

személygépkocsi rendszáma és 
forgalmija 

munkaviszonnyal kapcsolatos 
kötelezettségek teljesítése, 
bérszámfejtés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utazási költségtérítés 

törvényi felhatalmazás (Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény) 

Különleges személyes adatok 

fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

online azonosítók, például IP-
címek és cookie-azonosítók 

alkoholos befolyásoltság 

halotti bizonyítvány 

személygépkocsi rendszáma 

vagyonvédelem, termelési 
területen tartózkodó személyek 
életének és testi épségének 
megóvása 

 

temetési segély folyósítása 

telephelyre történő behajtási 
engedély 

jogos érdek 

 

 

 

 

vállalati juttatás igénylése 

behajtási kérelem 

munkaalkalmassági vizsgálatok 
eredménye (alkalmas/nem 
alkalmas) 

munkaviszonnyal kapcsolatos 
kötelezettségek teljesítése 

törvényi felhatalmazás (Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény, 33/1998. (VI.24.) 
NM rendelet 14. sz. melléklete és 
az 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet 
1. sz. melléklete) 
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Egyéb 

Az objektumba belépő/kilépő 
személyek képmása,  

Az objektumba belépés/kilépés  

Csomag és ruházat tartalma 

személy és vagyonvédelem az Érintett önkéntes 
hozzájárulása, mely azzal a 
cselekedettel történik, amikor az 
objektuma belép, illetve onnan 
kilép 

Céges laptop és telefon leltári 
száma, belépő chipkártya száma 

vagyonvédelem az Érintett önkéntes 
hozzájárulása, mely azzal a 
cselekedettel történik, amikor 
átveszi a laptopot, telefont, ill. 
belépőkártyát, riasztókódot 

Névjegykártyán, szerződésekben 
(tervezetekben) szereplő adatok 
(név, telefonszám, lakcím, e-mail 
cím, munkahely, munkahely 
címe, továbbá a névjegykártyán 
szereplő egyéb személyes adat). 

kapcsolatépítés, a kapcsolattartó 
személyek közötti érintkezés 
megkönnyítése. 

az Érintett önkéntes 
hozzájárulása, mely azzal a 
cselekedettel történik, amikor 
átadja az Adatkezelő részére a 
személyes adatait tartalmazó 
névjegyét. 

Munkavállalók által megadott 
/feltöltött adatok (eddigi 
munkahely, szakmai előélet, 
fotó, név, titulus, munkakör, 
szervezeti egységben elfoglalt 
helye, hobby stb.) 

hírmegosztás, szervezeti 
eligazodás (vállalti események) 
összetartás erősítése 

korábbi munkatapasztalat 
értékelés, ellenőrzése 

az Érintett önkéntes 
hozzájárulása, mely azzal a 
cselekedettel történik, amikor 
feltölti az intranet szerverre a 
személyes adatait vagy email-
ben megküldi azt 

VII. A nyilvántartás és adatkezelés és a hozzáférés módja 

A Munkáltató az adatokat elektronikusan és papír alapon, a munkavállalók személyi anyagában lefűzve 
tárolja. Az elektronikus adatkezelést HR-szoftverek és Excel táblázatokban kiépített adatbázisok 
támogatják. 

Az alábbi táblázat tartalmazza az adatok nyilvántartásának helyét, valamint az adatokhoz történő 
hozzáférésre jogosultak megjelölését: 

 

 

Adattípus Nyilvántartás helye Hozzáféréssel rendelkezik 

Pályázat/ önéletrajz 

papír/ elektronikus 

Csak a kiválasztási folyamata során 
került nyilvántartásra a HR 
osztályon, kóddal vagy kulccsal 
zárható szekrényben, utána törlésre 
kerül, kivéve, ha az Érintett külön 
hozzájárul a további 
adatkezeléshez, ekkor a file server 
rendszerben 

Gazdasági igazgató, HR 
munkatársak és a 
rendszergazda  
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Személyes azonosító adatok Személyi dossziéban, papír alapon, 
a HR osztályon, kóddal vagy 
kulccsal zárható szekrényben 

elektronikusan bescannelve a file 
server rendszerben / személyi 
aktába lementve 

Gazdasági igazgató, HR 
munkatársak, műszaki osztály 
asszisztens, kontroller és a 
rendszergazda 

Jogviszony adatok Személyi dossziéban, papír alapon, 
a HR osztályon, kóddal vagy 
kulccsal zárható szekrényben vagy 
a file server rendszerben 

Gazdasági igazgató, HR 
munkatársak, műszaki osztály 
asszisztens és a rendszergazda  

Bérszámfejtéshez kötődő adatok elektronikusan bescannelve a file 
server rendszerben /személyi 
aktába lementve 

Gazdasági igazgató, HR 
munkatársak, műszaki osztály 
asszisztens és a rendszergazda  

Munkaidő adatok (jelenléti ívek) Személyi dossziéban, papír alapon, 
a HR osztályon, kóddal zárható 
szekrényben vagy a file server 
rendszerben 

Gazdasági igazgató, HR 
munkatársak, műszaki osztály 
asszisztens és a rendszergazda  

Archivált adatok elektronikusan bescannelve a file 
server rendszerben /személyi 
aktába lementve 

Gazdasági igazgató, HR 
munkatársak és a 
rendszergazda  

Kamerával rögzített és video 
kaputelefonon megjelenő képmás 

Kamerával rögzített képmás 
merevlemezen /video kaputelefon 
nem rögzít képet 

Recepció, rendszergazda és 
rendkívüli esetben a 
Gazdasági igazgató / video 
kaputelefon esetén a recepció 

Névjegykártyán megadott adatok 
(név, email cím, telefonszám, 
beosztás /munkakör) 

Kapcsolattartó személynél, zárható 
fiókban 

HR munkatársak és/vagy az a 
munkavállaló, akinek részére 
átadásra került 

Szerződéses kapcsolattartó 
személyek, ügyfelek, vendégek 
adatai (név, email cím, 
telefonszám, beosztás /munkakör) 

Papíralapon (elzárt szekrényben a 
HR vagy SCM osztályon, vagy 
titkárságon) vagy elektronikusan 

HR vagy Ellátási lánc 
munkatársak, Titkárság 

Objektumba belépés/kilépés 
ténye 

központi szerveren rendszergazda 

Munkavállalók által megadott 
/feltöltött adatok (eddigi 
munkahely, szakmai előélet, fotó, 
név, titulus, munkakör, szervezeti 
egységben elfoglalt helye, hobby 
stb) 

külön intranet szerveren (belső 
vállalati webes felületen) vagy a 
file server rendszerben 

felhasználói jogosultsághoz 
kötött, HR osztály kezeli, csak 
a rendszergazda fér hozzá, 
önállóan nem végez 
felhasználói nyilvántartást)  

Egyéb (chipkártya száma, SIM 
kártya leltári számok, riasztókód) 

IT vezet külön nyilvántartást a 
notebook, telefon és belépőkártya, 
riasztókód kiadásról 
(elektronikusan történik) 

rendszergazda 
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Az elektronikusan és papíron tárolt adatok esetén a Dolgozói jogosultság igénylése – mind a rendszerekhez, 
mind a belső meghajtó mappához – külön nyomtatványon történik (3. számú melléklet) és kizárólag a 
Gazdasági igazgató engedélyével adható ki. 

Az adatbázisok (informatikai rendszer) mindegyike jelszóval és windows jogosultságkezelési rendszerrel 
védett, amelynek beállítása megfelel a jelszavak megválasztására vonatkozó biztonsági követelményeknek. 

VIII. Az adatok megőrzése és törlése 

Munkaviszony megszűnésekor/ megszüntetésekor az adatok iktatásra kerülnek és a mindenkor hatályos 
magyar jogszabályoknak megfelelő időtartamra tárolásra kerülnek, illetve az Érintett kérésére részére 
átadásra kerülnek. Az egyéb iratok jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisítésre kerülnek 
iratmegsemmisítő gépen a HR generalista vagy Bérszámfejtő által, személyesen, a HR osztályon található 
iratmegsemmisítő gépen, a nem szükséges adatok pedig az elektronikus rendszerben anonimizálásra ill. 
törlésre kerülnek a rendszergazda által, az Információbiztonsági Szabályzat előírásai szerint. 

IX. Beléptető rendszer  

A beléptető rendszer chipkártya-leolvasó terminálból áll, ez a belépési pontokon ellenőrzi a belépés-, kilépés 
jogosultságát. A kártyán név és fénykép szerepel, vendégek esetén a teljes név és a személyi igazolvány 
szám kerül rögzítésre a beléptető rendszerben az azonosítás miatt, munkavállalók esetében (a saját és bérelt 
állományú munkavállalóknál) a munkavállaló törzsszáma is, amelyet a HR vagy Műszaki osztály 
asszisztense ad a munkavállalónak a belépéskor. A kártya elvesztése esetén a régi kártya automatikusan 
letiltásra kerül. 

A belépési adatbázis adatai csak bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén, továbbá 
megkeresés alapján a nyomozó hatóságnak, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóságnak és a 
szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szervnek adhatók át. Az adatkezelés jogalapja: munkáltató 
jogos érdekén alapuló adatkezelés, személy és vagyonbiztonság. 

Adatok tárolása: kulcsos ajtóval védett, zárt és tűzbiztos szerverszobában található hardware. 

Adatok megsemmisítése: munkavállalók esetén a munkaviszony megszűnésekor; alkalmi belépés esetén a 
távozástól számított huszonnégy óra elteltével kerülnek megsemmisítésre. 

X. Egyéb adatkezelések  

Csomag- és öltözőszekrény-átvizsgálás: a portaszolgálat munkatársai jogosultak azon ki- és belépő 
személyek csomagját és ruházatát, továbbá a munkavállalók öltözőszekrényét átvizsgálni, amelyek 
esetében bűncselekmény alapos gyanúja merül fel. Öltözőszekrény átvizsgálása kizárólag az érintett 
munkavállaló jelenlétében történhet. Amennyiben a munkavállaló bármely okból kifolyólag az átvizsgálás 
során nincs jelen, két érdektelen tanú és jegyzőkönyv felvétele mellett történhet az átvizsgálás. 

Alkoholteszt: a portaszolgálat munkatársai jogosultak a munkavállalókkal alkoholtesztet végeztetni, 
amennyiben alkoholos befolyásoltság alapos gyanúja merül fel. 

Önéletrajzok: Az adatkezelő azon jelentkezők önéletrajzait, akik ugyan a megpályázott munkakörre nem 
kerültek kiválasztásra, de a későbbiek képességeik alapján kaphatnak Adatkezelőtől állásajánlatot, kifejezett 
előzetes hozzájárulásuk alapján a jelentkezéstől számított 6 hónapig, a munkaügyi osztályán, zárt 
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szekrényben, illetve elektronikusan tárolja. Adatkezelő biztosítja, hogy a papír alapon és elektronikusan 
tárolt önéletrajzokhoz kizárólag a munkaügyi osztály dolgozói férhetnek hozzá. 

Aláírások: Adatkezelő a mindennapi üzletmenet során felmerülő nagy mennyiségű megrendelések és azok 
jóváhagyása miatt a megrendelések és azok jóváhagyására jogosult munkavállalók aláírását, kézjegyét 
digitálisan, az érintett kifejezett hozzájárulásával bizalmasan tárolja. 

XI. Adattovábbítás 

Adattovábbítás a következő partnerek részére történik: 

• a bérszámfejtő partner (a továbbított adatok köre, célja, jogalapja és időtartama az I. és II. fejezetben 
került részletezésre) 

• Vagyonvédelmi szolgáltató (a továbbított adatok köre: természetes személyazonosító adatok, 
törzsszám, beosztás, személygépkocsi rendszám, az adattovábbítás célja: vagyonvédelem, az adattovábbítás 
jogalapja: jogos érdek, adatokhoz hozzáférés időtartama: folyamatos) 

• vállalati tanácsadó/jogász, (a továbbított adatok köre: az adott ügytől függően, az adattovábbítás 
célja: Adatkezelő jogszerű működése, az adattovábbítás jogalapja: jogos érdek, jogi kötelezettség teljesítése, 
adatokhoz hozzáférés időtartama: folyamatos) 

• utazásszervező partner részére. (a továbbított adatok köre: természetes személyazonosító adatok, 
műszakbeosztás, az adattovábbítás célja: munkáltatók számára utazások szervezése, az adattovábbítás 
jogalapja: szerződés teljesítése, adatokhoz hozzáférés időtartama: folyamatos) 

• munkaerő-kölcsönző, fejvadász partner részére. (a továbbított adatok köre: természetes 
személyazonosító adatok, munkakör adatok, az adattovábbítás célja: munkáltatók toborzása, munkakörök 
folyamatos betöltése, az adattovábbítás jogalapja: jogos érdek, adatokhoz hozzáférés időtartama: 
folyamatos) 

Az adatok továbbítása: A harmadik fél és a Munkáltató közötti adatforgalom papír alapon vagy titkosított 
elektronikus úton történik, az adatok biztonságos átadásának érdekében. A harmadik fél alkalmazottai 
titoktartási nyilatkozatot írtak alá, illetve a Munkáltató és a harmadik fél között Adatvédelmi megállapodás 
megkötésére került sor (5. számú melléklet). 

XII. Az adatok naprakészségének, teljességének biztosítása 

A napi/heti/havi adatmentések következtében az adatvesztés esélye minimális. A mentésekből az 
rendszergazda vissza tudja állítani a korábbi állapotokat.  

XIII. Adatbiztonság garantálása 

Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes 
adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének 
és felhasználásának megakadályozása érdekében. 

Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa 
kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota 
érdekében. 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás 
ellen. 
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Az Adatkezelő ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében 
biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a 
biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak 
egyes funkcióit korlátozza. 

Az Adatkezelő a hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szerveren folyamatos tükrözéssel kerüli el 
az adatvesztést. 

A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból a rendszergazda napi/heti/havi mentést végez, 
adatmentő szalagra és háttértárakra. Az adatmentő szalagok és háttértárak az Adatkezelő székhelyén, a 
tűzbiztos és kulccsal zárható ajtóval védett szerverszobában kerülnek tárolásra, amelyhez csak az IT 
munkatársainak van belépési és hozzáférési jogosultsága. 

A személyes adatokat kezelő hálózaton a rendszergazda folyamatosan gondoskodik a vírusvédelemről. 

Az Adatkezelő hálózatán kezelt adatokat, adatállományok hozzáférését windows alapú felhasználói névvel 
és jelszóval biztosítja. 

Az adatbiztonsággal kapcsolatos részletszabályokat az Információbiztonsági Szabályzat tartalmazza. 

XIV. Tájékoztatás az adatkezelésről 

1.1. Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, hozzáférést kérhet adataihoz, valamint 
kérheti személyes adatainak helyesbítését, korlátozását, illetve - a jogszabályban elrendelt 
adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Szolgáltató feltüntetett 
elérhetőségein. 

1.2. Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától késedelem 
nélkül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. 

1.3. Az Adatkezelő a személyes adatot késedelem nélkül helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, 
és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. 

1.4. Az Adatkezelő késedelem nélkül zárolja a személyes adatot, ha a Érintett ezt kéri, vagy ha a 
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos 
érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, 
amely a személyes adat törlését kizárta. 

1.5. Az Adatkezelő késedelem nélkül törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, Érintett kéri, a 
kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést 
törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 
meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy hatóság elrendelte. 

1.6. Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, 
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.  

XV. Ellenőrzés 

1.1. Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen ezen szabályzat rendelkezéseinek 
betartását az Adatkezelőnél adatkezelést végző szervezeti egység vezetői ill. az IT vezető 
folyamatosan kötelesek ellenőrizni. 

1.2. Az Adatkezelőnél a kezelt adatok ellenőrzését a Gazdasági igazgató és ügyvezető és az általa 
megbízott adatkezeléssel kapcsolatos belső felelős minimum évente egyszer ellenőrzi. 
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1.3. Az Adatkezelő elfogadja és tiszteletben tartja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság „a munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelő rendszer alapvető követelményeiről” 
szóló ajánlásában (2013.01.30.) és egyéb állásfoglalásaiban foglaltakat. 

XVI. Hatásvizsgálat 

Olyan új informatikai rendszer bevezetésénél, amely személyes adatot is kezel, az Adatkezelő 
hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok 
védelmét hogyan érintik. 

Az adatvédelmi hatásvizsgálatot különösen az alábbi esetekben kell elvégezni: 

a) természetes személyekre vonatkozó egyes személyes jellemzők automatizált gyűjtése és értékelése (pl.: 
webes profilok építése), valamint ezekre a természetes személyt jelentős mértékben érintő döntések 
épülése; vagy  

b) nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése. 

XVII. Az adatok kiszivárgása, adatvédelmi incidens 

Az Adatkezelő mindenkor a megfelelő eljárásokat alkalmazza a Társaság a személyes adatok 
kiszivárgásának kiszűrésére, jelentésére és kivizsgálására.  

Az Adatkezelő - az adatvédelmi tisztviselő útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések 
ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett 
személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens 
időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró 
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

Az adatvédelmi incidens esetén a felügyeleti hatóságot 72 órán belül, az érintetteket haladéktalanul 
tájékoztatni kell. Nem kell azonban minden esetet bejelenteni az adatvédelmi hatóságnál – csak azokat, 
melyek során a magánszemélyeket valószínűsíthetően valamilyen kár érheti, például személyazonossággal 
való visszaélés vagy titoktartási követelmények megszegése esetén.  

Az Adatkezelő irányelveket és eljárásokat dolgoz ki, hogy kezelni tudja az adatok kiszivárgását. 

Ezen előírásokat és irányelveket az Információbiztonsági Szabályzat tartalmazza. 

XVIII. Az Érintettek jogai 

Az Érintettek jogai a következők: 

1) az érintettek hozzáférési joga 

2) a helyesbítéshez való jog 

3) a személyes adat törléséhez való jog (valamint a személyes adatok eltávolíttatásához való jog.) 

4) a direkt marketing elleni tiltakozás 

5) az automatizált döntéshozatal és profilalkotás megakadályozása, valamint 

6) az adathordozhatóság. 

Az Érintettek fenti jogaikat az alábbi módokon gyakorolhatják: 
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- postai úton a székhelyre küldött levélben címen, vagy 

- e-mail útján az adatkezeles@praezi-hungaria.hu email címen. 

XIX. Az érintettek hozzáférési joga 

A Társaság nem számol fel költséget a kérelmek teljesítése után, és általánosságban véve egy hónap áll 
rendelkezésre a kérelmek végrehajtására. A megalapozatlan vagy túlzó kérelmek után a Társaság díjat 
számolhat fel vagy elutasíthatja őket.  

Ezenkívül, a Társaságnak egyéb információkkal is kiszolgálja azokat, akik kérelmet nyújtanak be, például 
az adattárolás időtartamáról, vagy a pontatlan adatok helyesbítésére vonatkozó jogokról. Mivel a Társaság 
már most is lehetővé teszi az információ könnyű, online hozzáférését, ezzel kapcsolatban élen jár ebben a 
körben. 

XX. Az adathordozhatósághoz való jog 

Az adathordozhatósághoz való jog az érintettek hozzáférésének megerősített formája, mely során a 
Társaságnak az adatokat elektronikus úton és az általánosan bevett formátum szerint kell megtennie. Ha a 
Társaság papír alapú nyomtatványokat, vagy nem a megszokott elektronikus formákat használ, most 
megfelelő alkalom kínálkozik eljárásainak átdolgozására, és a szükséges változtatások elvégzésére. 

XXI. Beszállítói és szolgáltatói szerződések 

Az Adatkezelő az adatfeldolgozási szerződések kötelező tartalmát, valamint az adatfeldolgozók felelősségét 
és feladatait meghatározza. Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az uniós jog vagy tagállami jog 
alapján létrejött olyan – az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az 
érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó –szerződésnek vagy 
más jogi aktusnak kell szabályoznia, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben. A szerződés 
vagy más jogi aktus különösen előírja, hogy az adatfeldolgozó: Ha a beszállító partner a személyes adatok 
kezelése során önállóan jár el (pl. a kapcsolattartók adatai), akkor (közvetlen) adatkezelői felelősség terheli. 

XXII. A belső adatkezeléssel kapcsolatos belső felelős 

Mivel a Társaság állami tulajdonban álló, illetve az állami szervek által alapított gazdasági társaságok 
közfeladatot ellátó szervnek minősül, kötelezett adatvédelmi tisztviselő alkalmazására. 

Az adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői 
szintű ismerete, valamint az alábbiakban felsorolt feladatok ellátására való alkalmasság alapján a 
Vezérigazgató jelöli ki. 

Az adatvédelmi tisztviselő az Adatkezelő alkalmazottja. 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével kapcsolatos 
összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódjon. 

Az Adatkezelő támogatja az adatvédelmi tisztviselőt az alábbiakban felsorolt feladatok ellátásában azáltal, 
hogy biztosítja számára azokat az forrásokat, amelyek e feladatok végrehajtásához, a személyes adatokhoz 
és az adatkezelési műveletekhez való hozzáféréshez, valamint az adatvédelmi tisztviselő szakértői szintű 
ismereteinek fenntartásához szükségesek. 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat 
senkitől ne fogadjon el. Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az adatvédelmi tisztviselőt feladatai 
ellátásával összefüggésben nem bocsáthatja el és szankcióval nem sújthatja. Az adatvédelmi tisztviselő 
közvetlenül az adatkezelő legfelső vezetésének, azaz a Vezérigazgatónak tartozik felelősséggel. 
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Az Érintettek a személyes adataik kezeléséhez és jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben 
az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak. 

Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban uniós vagy tagállami jogban meghatározott 
titoktartási kötelezettség vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti. 

Az adatvédelmi tisztviselő más feladatokat is elláthat. Az adatkezelő biztosítja, hogy e feladatokból ne 
fakadjon összeférhetetlenség. 

Az adatvédelmi tisztviselő feladatai, különösen: 

a. tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést 
végző alkalmazottak részére az e rendelet, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi 
rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban; 

b. ellenőrzi a GDPR rendeletnek, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi 
rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével 
kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési 
műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat 
is; 

c. kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi 
a hatásvizsgálat megfelelő elvégzését; 

d. együttműködik a felügyeleti hatósággal; 

e. az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, 
valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele, 

f. az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet. 

g. közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, 
valamint az érintettek jogainak biztosításában; 

h. ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi 
és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a 
megtartását; 

i. kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak 
megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót; 

j. elkészíti és folyamatosan aktualizálja a jelen adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot; 

k. vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást; 

l. gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos belső felelős feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat 
megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel 
végzi. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos belső felelős neve és elérhetőségei: Szécsiné Csider Éva, telefon: +36-56-
880-513, emailcím: adatkezeles@praezi-hungaria.hu 

Az adatkezeléssel kapcsolatos belső felelős nevét és elérhetőségét az Adatkezelő a felügyeleti hatósággal is 
közli. 

XXIII. Jogorvoslat 

1.1. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 
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i. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; 

ii. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

iii. törvényben vagy más jogszabályban meghatározott egyéb esetben. 

1.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos belső felelős a tiltakozást késedelem nélkül megvizsgálja, annak 
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az 
adatkezeléssel kapcsolatos belső felelős az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, 
az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat 
zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, 
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek 
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

1.3. Amennyiben a Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos belső felelős meghozott döntésével nem ért 
egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság az 
ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett 
választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek 
felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: 
http://birosag.hu/torvenyszekek).  

1.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
Telefon: +36 -1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

 

 

Mellékletek: 

1. Belépési adatlap minta 
2. Adatváltozás bejelentő nyomtatvány 
3. Dolgozói jogosultság igénylése nyomtatvány 
4. Titoktartási nyilatkozat minta 
5. Adatvédelmi megállapodás minta 
6. Hozzájáruló nyilatkozat minta 
7. Kamera szabályzat 


