Adatvédelmi tájékoztató
A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog.
Ezzel összefüggésben és 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) (EGT-vonatkozású szöveg) alapján az
alábbi adatvédelmi tájékoztatást nyújtja vállalkozásunk.
Az adatkezelő adatai:
Adatkezelő neve: Tibor Trans Kft
Székhelye: 9094. Tápszentmiklós, Fő út 0172. hrsz.
Cg.: 08-09-006832
Elérhetősége: 9025. Győr, Bécsi út 14.
weblap: www.tibortrans.hu
Képviselője: ifj. Polgár Sándor
Képviselő elérhetősége: +36 30 969 4162
A tájékoztató elkészítésének alapjául szolgáló jogszabályok
o 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) (EGT-vonatkozású
szöveg)
o Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. tv. (Info tv.)
o A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
o A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (SzVMt.)
o 2000. évi C tv. a Számvitelről (Sztv.)
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Az adatvédelmi tájékoztató célja
Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelme érdekével összefüggésben az általunk végzett
személyes adatok kezelésével kapcsolatos megfelelő tájékoztatást megadja.
Fogalommeghatározások
A GDPR rendelet alkalmazásában:
1. „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;
2. „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;
3. „az adatkezelés korlátozása” : a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
4. „profilalkotás” : személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági
helyzethez,
egészségi
állapothoz,
személyes
preferenciákhoz,
érdeklődéshez,
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
5. „álnevesítés” : a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes
adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további
információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított,
hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem
lehet kapcsolni;
6. „nyilvántartási rendszer” : a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált
vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető;
7. „adatkezelő” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
8. „adatfeldolgozó” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
9. „címzett” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
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címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
10. „harmadik fél” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása
alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
11. „az érintett hozzájárulása” : az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;
12. „adatvédelmi incidens” : a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;
13. „genetikai adat” : egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire
vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy
egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett
természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;
14. „biometrikus adat” : egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési
jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat,
amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például
az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
15. „egészségügyi adat” : egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára
vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy
egészségi állapotáról;
16. „tevékenységi központ” :
a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az
Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének
céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik
tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az
említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi
helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;
b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó
esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az
Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az
Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott
tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak,
amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek
vonatkoznak;
17. „képviselő” : az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az
adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy
jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre
vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;
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18. „vállalkozás” : gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy,
függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató
személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
19. „vállalkozáscsoport” : az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;
20. „kötelező erejű vállalati szabályok” : a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat,
amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő
vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon
vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon
csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen
továbbítások sorozata tekintetében követ;
21. „felügyeleti hatóság” : egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független
közhatalmi szerv;
22. „érintett felügyeleti hatóság” : az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok
kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:
a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának
területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben
érinti a felügyeleti hatóságtagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;
23. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése” :
a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél
több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó
több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel
összefüggésben kerül sor; vagy
b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott
tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban
jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;
24. „releváns és megalapozott kifogás” : a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal
kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy
az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a
kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira
és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására
jelentett kockázatok jelentőségét;
25. „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás” : az (EU) 2015/1535 európai
parlamenti és tanácsi irányelv ( 19 ) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett
szolgáltatás;
26. „nemzetközi szervezet” : a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak
alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti
megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.
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Különleges adatkezelési esetek:
-

Nem kezelünk különleges kategóriájú adatot.
Vállalkozásunk nem kezel adatokat büntetőjogi felelősség megállapításával vagy
bűncselekménnyel összefüggésben.
Vállalkozásunk nem lát el közhatalmi funkciót vagy közfeladatot.
Vállalkozásunk nem végez rendszeres, szisztematikus nagymértékű megfigyelést.
Nem végzünk olyan adatkezelést, és ami magas (és nem mérsékelhető) kockázattal
jár.
Nem továbbítunk az Európai Unión kívülre, nem „megfelelő” országba személyes
adatokat.
Nincs olyan rendszerünk, ami automatizált döntéseket hoz az adat alanyokról.
Nem nyújtunk 16 éven aluliaknak hozzájárulás alapján történő információs
társadalommal összefüggő szolgáltatást.

Adatkezeléssel járó tevékenységek területei:
-

munkaügy, bérszámfejtés
könyvelés
számlázás
fuvarszervezés

Adatfeldolgozók:
Jelen Szabályzat szempontjából adatfeldolgozók a bérszámfejtés, pénzügy, fuvarszervezés,
adminisztrátor munkaköröket betöltő alkalmazottak.
Az adatfeldolgozást végzőknek biztosítaniuk kell, hogy az általuk kezelt személyes adatokhoz
illetéktelenek ne férjenek hozzá. Ha azt észlelik, hogy a nyilvántartási rendszerhez
jogosultsággal nem rendelkezők is hozzáférhetnek, kötelesek ezt a rendszer üzemeltetőjének
és egyidejűleg az Adatkezelőnek jelezni.
Az adatfeldolgozóknak munkakörük betöltése előtt adatvédelmi nyilatkozatot kell tenniük.
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és
kötelezettségeit az Adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó
utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül,
illetőleg az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok
feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért.
Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott
személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára
adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései
szerint köteles tárolni és megőrizni.
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Felelősség az adatvédelmi szabályok érvényesüléséért
Az Adatkezelőnél adatfeldolgozást végző személyek a foglalkoztatási jogviszonyuktól
függően munkajogi, illetve polgári jogi felelősséggel tartoznak az adatkezelési szabályok
betartásáért. A szabályok vétkes megszegésével okozott kárt mind az érintetteknek, mind az
Adatkezelőnek kötelesek megtéríteni.
Az adatfeldolgozónak jelentenie kell, ha adatvédelmi incidenst észlel, vagy ha a felelősségi
körébe tartozó személyes adatokhoz illetéktelen hozzáférésről szerez tudomást. A bejelentésre
a cégvezető a szükséges intézkedést haladéktalanul megteszi.
Ha adatfeldolgozó vagy hozzáférésre jogosult személy az adatvédelmi szabályokat vétkesen
megszegi, a cégvezető az ügyet a tudomására jutástól számított 8 napon belül kivizsgálja, és
további 8 napon belül a szükséges munkáltatói intézkedést megteszi, vagy polgári jogi
jogviszony alapján lehetséges következményeket érvényesíti.

Munkavállalók személyes adatainak kezelése:

Adatkezelés célja: a munkaviszony
munkaviszonnyal kapcsolatos ügyintézés

létesítése,

teljesítése

vagy

megszűnése,

a

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a, pontja (és az Info tv. 5. § (1)
bekezdés a, pontja és a 6. § (6) bekezdése) alapján, az érintett hozzájárulásán alapul (illetve
amennyiben a c, pont alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges) valamint az Mt. 10. § (1) és (3) bekezdése alapján a törvény
felhatalmazásán alapul.
A személyes adatok kezelésének várható időtartama, ha nem meghatározható, ennek az
időtartamnak a szempontjai: a munkaviszony fennállásának ideje, valamint a
munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal összefüggésben a nyugdíjfolyósításról szóló
jogszabályokban meghatározott időtartam.
A személyes adatok szolgáltatása: a munkaszerződés kötésének előfeltétele, munkaviszony
fenntartása.
Nem köteles az érintett a személyes adatainak a megadására.
Ha az érintett nem adja meg a személyes adatait, akkor nem jön létre a munkaviszony, mert a
munkaszerződést a személyes adatok hiányában nem lehet megkötni, továbbá a
munkaviszony fennállása alatt a munkáltató nem tud eleget tenni a NAV felé a bejelentési
kötelezettségének.
A kezelt személyes adatok körét jelen dokumentum 1. sz. melléklete tartalmazza.
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Szerződéskötés esetére vonatkozó adatkezelés:
Adatkezelés célja: a szerződés megkötése, teljesítése, számla kiállítása.
Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b, pontja alapján az adatkezelés
olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.
A személyes adatok kezelésének várható időtartama, ha nem meghatározható, ennek az
időtartamnak a szempontjai: a szerződés fennállásának ideje, valamint a szerződés teljesülését
vagy megszűnésését követő 10 év (a szerződés megőrzésének időtartama); illetve a számla
kiállítására vonatkozóan 8 év.
A személyes adatok szolgáltatása: a szerződés kötésének előfeltétele.
A megbízók a szerződés aláírásával hozzájárulnak személyes adataik használatához.
Cégünk által kiállított számlák adattartalma megfelel a törvényben előírt számla tartalomnak.

Nem köteles az érintett a személyes adatainak a megadására.
Ha az érintett nem adja meg a személyes adatait, akkor nem jön létre a szerződéses
jogviszony, mert a szerződést a személyes adatok hiányában nem lehet megkötni.
A könyvelésre, könyvvizsgálatra vonatkozó megjegyzés:
Cégünk könyvelését külső cég végzi, a könyvelő helyileg a Tibor Trans Kft 9025. Győr, Bécsi
út 14. szám alatti telephelyén dolgozik. Felhatalmazást adtunk Kft-nk minden személyes
adatot tartalmazó iratába való betekintéshez.
Cégünk könyvvizsgálatát a Preventax Kft végzi. Felhatalmazást adtunk a Kft-nk minden
személyes adatot tartalmazó iratába való betekintéshez.
A bizonylatok tárolása a Tibor Trans Kft 9025. Győr Bécsi út 14. szám alatti telephelyén
zárható iratszekrényben történik. Megőrzési idejük 8 év.

Kamerarendszer miatt a személyes adatok kezelése:
Adatkezelés célja: Az elektronikus megfigyelőrendszernek kép-, hang-, vagy kép- és
hangrögzítést is lehetővé tevő formája az emberi élet, testi épség, személyi szabadság
védelme, a veszélyes anyagok őrzése, az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme,
valamint vagyonvédelem érdekében kerül alkalmazásra.
Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) f, - az adatkezelő jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges az adatkezelés (vagyonvédelem), és Mt. 11. §.
Időtartam: legalább jelentős értékű pénz (5.000.000,- Ft felett) tárolása, kezelése, szállítása
estén 30 nap (SzVMt. 31. § (3) c,), minden egyéb esetben 3 munkanap (SzVMt. 31. § (2)
bek.)
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A munkavállalók kamerákkal kapcsolatos bővebb tájékoztatására jelen dokumentum 1. sz.
mellékletében kerül sor.

Adatok továbbítása esetén a személyes adatok kezelése:
Adatkezelés célja: az adatok továbbítása harmadik fél részére, az érintett harmadik fél előtti
szerződéskötése végett (spedíció, hatósági ellenőrzés)
Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a, pontja (és az Info tv. 5. § (1)
bekezdés a, pontja és a 6. § (6) bekezdése) alapján, az érintett hozzájárulásán alapul.
A személyes adatok kezelésének várható időtartama, ha nem meghatározható, ennek az
időtartamnak a szempontjai: : a szerződés fennállásának ideje, valamint a szerződés
teljesülését vagy megszűnésését követő 10 év (a szerződés megőrzésének időtartama); illetve
a számla kiállítására vonatkozóan 8 év.
A személyes adatok szolgáltatása: az adattovábbításhoz szükséges, hogy az érintett a
harmadik fél előtt szerződést köthessen.
Nem köteles az érintett a személyes adatainak a megadására.
A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái:
1. spedíció alkalmazásakor a partner fuvarozó
2. ellenőrzéskor a kijelölt hatóság
Ha az érintett nem adja meg a személyes adatait, akkor nincs továbbítható adat, és nem jöhet
létre a szerződéses jogviszony, mert a harmadik fél előtt kötendő szerződést a személyes
adatok hiányában nem lehet megkötni.

Tájékoztatás az érintett hozzáférési, helyesbítési, törlési, korlátozási, tiltakozási és
adathordozhatósághoz való jogáról
Ezúton tájékoztatom arról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint lehetősége van kérelmezni azt,
hogy az adatkezelő az általa kezelt személyes adatait egy másik adatkezelő részére továbbítsa
(adathordozhatósághoz való jog).

Az érintett hozzáférési 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
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azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel illetve amelyekkel a személyes
adatot közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,
hogy az adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.

Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
Az adatok törléséhez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
- 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;
- ha az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelés közérdekű
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához való szükségessége; vagy az adatkezelés jogalapja az volt, hogy 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; ideértve az ezek alapján alapuló profilalkotást is. Ebben az
esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; és
mindezek mellett nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre és ez alapján
tiltakozik az adatkezelése ellen. Vagy ha az érintett személyes adatainak kezelése közvetlen
üzletszerzés érdekében történik, és az érintett ezen okból tiltakozik a személyes adatai
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik.
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték
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- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
- 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 a következő okok valamelyike miatt tiltakozott az adatkezelés ellen: ha az
adatkezelés jogalapja az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához való szükségessége;
vagy az adatkezelés jogalapja az volt, hogy 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; ideértve az
ezek alapján alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat
nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. – 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.
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
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Tiltakozáshoz való jog
Ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; vagy az
adatkezelés az adatkezelő vagy 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; akkor az érintett jogosult arra, hogy a
saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az
esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból
történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha:
- az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, vagy az adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél; és
- az adatkezelés automatizált módon történik.
Hozzájárulás visszavonása
Ha az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezelik, jogosult a személyes adatok
kezeléséhez való hozzájárulását bármely időpontban visszavonni. A személyes adatok
kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása esetén, a korábbi (tehát a visszavonás előtti)
adatkezelés jogszerű marad./jogszerűségét nem érinti.
Panasz
Tájékoztatom, hogyha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán,
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett
panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
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Az adatbiztonság érdekében megtett technikai intézkedések:
1. zárható iratszekrények
2. jelszóval védett Wifi
3. felhasználónév+jelszóval védett számítógépek
4. tűzfal a vállalati hálózat és az internet között
5. nyomkövető rendszer a járművekben
6. térfigyelő rendszer
7. vírusirtók
8. biztonsági őr
9. iratmegsemmisítő használata
10. csak definiált felhasználói csoport által elérhető adattároló
11. elzárt szerver
A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatvédelmi incidens
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről.
Jelen dokumentum részét képezi az 1. számú Adatvédelmi tájékoztató a munkavállalók
részére elnevezésű melléklet.
Győr, 2018.05.25.

ifj. Polgár Sándor
adatvédelmi képviselő
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