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Adatkezelő neve: FORLEV Kft. 

Verziószám: v1-hu. 

E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, 

alkalmazottaira és a szervezet adatvédelmi tisztviselőjére. 

 

A szabályzat időbeli hatálya 2018. május 24-től visszavonásig tart. 
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1. fejezet 

Általános  nem konkrét adatkezelési célra vonatkozó  

tájékoztató 

 

 

1.1 Az Adatvédelmi Szabályzatának célja 
 

A Forlev Kft. (a továbbiakban társaság, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára 

nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy 

tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Adatvédelmi 

Szabályzatban és a hatályos nemzetközi jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi 

aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

 

A Forlev Kft. adatkezelésivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan 

elérhetők a társaság székhelyén: 

📌 7621 Pécs, Irgalmasok u 5. címen. 

 

A Forlev Kft. fenntartja magának a jogot jelen szabályzat bármikori megváltoztatására. 

Természetesen az esetleges változásról kellő időben értesíti a közönségét, az előzőekben 

megadott címen. 

 

A Forlev Kft. elkötelezett ügyfele és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten 

fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Forlev 

Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai 

és szervezési intézkedést, ami az adatok biztonságát garantálja. 

 

Jelen rendelkezéseket a Társaság többi szabályzatának előírásaival összhangban kell 

értelmezni. Amennyiben a személyes adatok védelmével kapcsolatosan ellentmondás áll 

fenn jelen rendelkezések és a bármely más, jelen szabályzat hatálybalépése előtt, hatályba 

lépett szabályzat előírásai között, úgy abban az esetben jelen szabályzat rendelkezései az 

irányadóak. 

 

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság minden szervezeti egységénél folytatott 

valamennyi olyan folyamatra, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott 

személyes adat kezelése megvalósul. 

 

 

1.3 Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk 

 

Az adatkezelés céljainál “adatkezelő”ként megjelölt személy (aki, vagy amely önállóan vagy 

többes adatkezelés esetén másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az 

adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval 

végrehajttatja) (továbbiakban: adatkezelő) személyes adatot kizárólag meghatározott célból, 

jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden 

szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. 
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Az adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és 

ideig kezeli. 

Az adatkezelő az eltérő céllal kezelt adatokat külön-külön (adatkezelésként kezelve) tart 

nyilván és ad róla tájékoztatást jelent Adatvédelmi Szabályzatban 

 

Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és  ha az 

adott adatkezelés céljára tekintettel szükséges  naprakészségét, továbbá biztosítja, hogy 

az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

 

 

1.4 Adatfeldolgozókkal kapcsolatos általános információk 

 

Az adatkezelő egyes adatkezelési műveletek elvégzéshez (mint például könyvelés, vagy a 

tárhelyszolgáltató szerverén történő adatok tárolásához) adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az 

adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit 

az adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem 

hoz, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint 

dolgozza fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végez, továbbá a személyes adatokat az 

adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és őrzi meg. Az adatfeldolgozásra vonatkozó 

szerződést az adatkezelő és adatfeldolgozó(i) írásba foglalták. Az adatkezelő 

adatfeldolgozással nem bízott meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes 

adatok saját üzleti tevékenysége során történő felhasználásában érdekelt. Az adatkezelő 

által adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. 

 

 

1.5 Vonatkozó és alkalmazott jogszabályok 

Forlev Kft. adatkezelési alapelveinek meghatározása során különösen – de nem 
kizárólagosan – az alábbi jogszabályokra van figyelemmel: 

 Magyarország Alaptörvénye 
 2011. Évi CXII. törvény – Információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (Infotv.) 
 2013. évi V. törvény – Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 
 2016. évi CXXX. törvény – Polgári Perrendtartásról (Pp.) 

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. 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes szeélyre (“érintett”) vonatkozó 
bármely információ (pl.: név, telefonszám, online azonosító, helymeghatározó adat, arckép, 
hang, stb…); 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül 
vagy közvetve – azonosítható természetes személy (pl.: érdeklődő, szolgáltatás igénybe 
vevője, adós, stb…); 
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Adatkezelés: 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 vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

 1997. évi CLV. törvény – Fogyasztóvédelemről (Fgytv.) 
 2012. évi C. törvény – Büntető Törvénykönyvről (Btk.) 
 1998. évi XIX. törvény – Büntetőeljárásról (Be.) 
 2000. évi C. törvény – Számvitelről (Számv. tv.) 

 
 
 

2. fejezet 
Az adatkezelő adatai 

 
2.1 Az adatkezelő adatai 
 

Név: FORLEV Kft. 

Székhely címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u 5. 

Levelezési cím: 7621 Pécs, Irgalmasok u 5. 

Cégjegyzékszám: Cg. 02-09-062565 

Adószám: 11012531-2-02 

Képviselője: Forczek Klaudia, ügyvezető 

Elérhetősége: info@konzumirodahaz.hu 

 
 
2.2 DPO – Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei 
 

Válalkozásunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, 
ezért amennyiben kérdése van a vállalkozásunk felé, az alábbi elérhetőségen tud velünk 
kapcsolatba lépni. névlegesen kinevezett adatvédelmi tisztviselőnk szívesen áll a 
rendelkezésére. 

 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Horváth Mária 

Levelezési címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u 5. 

E-mail címe: info@konzumirodahaz.hu 

Telefonszáma: +36 30 969 3784 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@konzumirodahaz.hu
mailto:info@konzumirodahaz.hu
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3. fejezet 
Az adatkezelések szabályai 

 
 

3.1 Az adatkezelések általános szabályai 
 
Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített 
alapjoga, így a Társaság eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései 
alapján végez adatkezelést. 
 
Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van 
lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az 
adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.  
 
A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az 
adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak - és amennyiben az adatkezelés célja 
megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A törlésről 
a Társaságnak az adatot ténylegesen kezelő munkavállalója gondoskodik. A törlést a 
munkavállaló felett munkáltatói jogköröket ténylegesen gyakorló személy és - amennyiben a 
Társaságnál kinevezésre vagy megbízásra kerül, úgy - a belső adatvédelmi felelős ellenőrizheti. 
Amennyiben ilyen személy megbízásra vagy kinevezésre kerül, úgy neve és elérhetősége a 
szabályzat 2 fejezetében található. 
 
A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes - különleges személyes adat esetén 
írásbeli - hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.  
 
A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint 
az adatkezelés jogalapját. 
 
A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság 
megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek 
alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes 
adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek 
Titoktartási nyilatkozatot tenni.  
 
Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt 
személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését 
az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni. 
 
A Társaság a vezető tisztségviselő vagy - amennyiben kinevezésre vagy megbízásra került 
- a belső adatvédelmi felelős 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. A bekövetkezett adatvédelmi incidensről a Társaság az adatvédelmi incidenssel 
érintett szervezeteket, személyeket - akikről listát vezet - értesíti a bekövetkezett incidensről. 
 
A Társaság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi 
személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó 
adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben 
érvényesítendőek. Az adatfeldolgozóval a Társaság az lnfotv. által előírt Adatfeldolgozói 
szerződést köt. 
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3.2 Személyazonosító igazolványok fénymásolása 
 
A Társaság - összhangban a NAIH álláspontjával - nem készít fénymásolatot 
személyazonosító igazolványokról. A hatósági okmányról készített fénymásolat nem 
alkalmas a természetes személyek azonosítására, mivel az egyén személyes jelenléte 
elengedhetetlen a hatósági igazolvány alapján történő személyazonosításhoz. Az arcképes 
hatósági igazolvány értelemszerűen csak akkor rendelkezik bizonyító erővel, ha annak 
alapján a Társaság megbizonyosodhat arról, hogy az igazolványon szereplő személy 
képmása és az igazolványt felmutató személy megegyeznek. Egy hatósági igazolványról 
készített másolat nem rendelkezik bizonyító erővel arról, hogy hiteles másolata egy érvényes 
hatósági igazolványnak. 
 
Az adatrögzítés és az adatminőség elvének megtartása céljából a Társaság azonban az 
azonosító igazolványokról maszkolt fénymásolatot (vagy szkennelt képet - együtt: 
fénymásolat) készíthet. A fénymásolás során a Társaság az igazolvány csak azon részeit 
hagyja fénymásolásra alkalmas, a továbbiakban olvasható állapotban, amely adatokat az 
érintett egyébként is köteles magáról megadni. A fénymásolat ebben az esetben az 
adategyeztetés céljából készül. A fénymásolatot a Társaság azonnal és visszavonhatatlanul 
törli vagy megsemmisíti, a maszkolt igazolvány-fénymásolatokon szereplő adatok a Társaság 
által kijelölt HR munkatársa általi összehasonlítását, de legkésőbb a fénymásolat készültét 
követő 30 nap elteltével. 
 
 
 

4. fejezet 
A társaság adatvédelmi rendszere 

 
 
A Társaság mindenkori vezető tisztségviselője a Társaság sajátosságainak 
figyelembevételével meghatározza az adatvédelem rendszerét, az adatvédelemre, valamint 
az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az 
adatkezelés felügyeletét ellátó személyt. 
 
A szabályzatban előírtak betartatásáért a feladatkörében minden érintett munkatárs felelős. 
 
A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek 
ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, 
elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen 
hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. 
 
A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el egy általa kinevezett 
vagy megbízott adatvédelmi felelős útján. Sem az lnfotv. 24. §, sem egyéb ágazati jogszabály 
alapján sem köteles a Társaság belső adatvédelmi felelőst megbízni vagy kinevezni, ám az 
érintett jogok minél magasabb szintű biztosítása érdekében a vezető tisztségviselő belső 
adatvédelmi felelős személyt nevezhet ki vagy bízhat meg. A belső adatvédelmi felelős 
személy neve és elérhetősége az 2. sz. fejezetben található. 
 
A vezető tisztségviselő az adatvédelemmel kapcsolatosan: 

a) felelős az érintettek lnfotv.-ben meghatározott jogainak gyakorlásához 
szükséges feltételek biztosításáért; 

b) felelős a Társaság által kezelt személyes adatok védelméhez szükséges 
személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosításáért; 

c) felelős az adatkezelésre irányuló ellenőrzés során esetlegesen feltárt 
hiányosságok vagy jogszabálysértő körülmények megszüntetéséért, a 
személyi felelősség megállapításához szükséges eljárás kezdeményezéséért, 
illetve lefolytatásáért; 
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d) felügyeli a belső adatvédelmi felelős tevékenységét; 
e) vizsgálatot rendelhet el; 
f)  kiadja a Társaság adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályait. 

 
A belső adatvédelmi felelős adatvédelemmel kapcsolatos feladatai: 

a) segítséget nyújt az érintett jogainak biztosításában; 
b) kezdeményezi a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a 

továbbiakban: NAIH) felé az lnfotv.-ben meghatározott nyilvántartásba vételi 
eljárás lefolytatását; 

c) minden év január 30-ig jelentést készít a vezető tisztségviselő részére a 
Társaság adatvédelmi feladatainak végrehajtásáról; 

d) jogosult jelen szabályzat betartását az egyes szervezeti egységeknél 
ellenőrizni; 

e) vezeti az adattovábbítási nyilvántartást; 
f) figyelemmel kíséri az adatvédelemmel és információszabadsággal 

kapcsolatos jogszabályváltozásokat, ezek alapján indokolt esetben 
kezdeményezi jelen szabályzat módosítását; 

g) közreműködik a NAIH-tól a Társasághoz érkezett megkeresések 
megválaszolásában és a NAIH által kezdeményezett vizsgálat, illetve 
adatvédelmi hatósági eljárás során; 

h) általános állásfoglalás megadása céljából megkeresést fogalmaz meg a NAIH 
felé, amennyiben egy felmerült adatvédelmi kérdés jogértelmezés útján 
egyértelműen nem válaszolható meg. 

 
 
 

5. fejezet 
Adatbiztonsági szabályok 

 
 

5.1 Fizikai védelem 
 
A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi 
intézkedéseket alkalmazza: 
 

a) az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet 
hozzá, más számára fel nem fedhetők; 

b) a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi 
berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el (zárható iroda); 

c) a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek 
hozzá; 

d) a Társaság adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy 
hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott 
adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja; 

e) a Társaság adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a 
papíralapú adathordozót elzárja; 

 
amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan 
tárolt dokumentumokra irányadó GDPR biztonsági elvárásokat, szabályokat alkalmazza a 
Társaság. Minden papíralapon tárolt, személyes adatott tartalmazó dokumentumot, zárható 
szekrényben és helyen tárolja. 
 
Amennyiben a papíralapon tárolt személyes adat kezelésének célja megvalósult, úgy a 
Társaság intézkedik a papír megsemmisítéséről. Ebben az esetben a Társaság kijelöl egy 
munkavállalót, aki a megsemmisítésért felelős. Jelen esetben ennek a feladatnak a felelőse 
Fischer Nóra e.v. A megsemmisítésért felelős munkavállaló a megsemmisítéssel érintett 
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szervezeti egység bevonásával állítja össze a megsemmisítendő iratcsomagot és semmisíti 
azt meg. 
 
Amennyiben a személyes adatok adathordozója nem papír, hanem más fizikai eszköz, úgy 
a fizikai eszköz megsemmisítésére a papírok megsemmisítési szabályai irányadóak. 
 
 

5.2 Informatikai védelem 
 
A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a 
Társaság, az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza: 
 

 az adatkezelés során használt számítógép a Társaság tulajdonát képezi, vagy azok 
fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír a Társaság; 

 a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható 
jogosultsággal - legalább jelszóval - lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről 
Társaság rendszeresen, illetve indokolt esetben gondoskodik; 

 az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra 
kerül; 

 a számító gépen (a továbbiakban: számítógép) tárolt adatokhoz csak megfelelő 
jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá; 

 amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy 
az adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem 
nyerhető; 

 a lementett adatokat tároló mágneses adathordozó az erre a célra kialakított 
páncéldobozban tűzbiztos helyen és módon tárolt; 

 a személyes adatokat kezelő számítógépeken a vírusvédelemről folyamatosan 
gondoskodik; 

 a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával 
megakadályozza illetéktelen személyek számítógéphez való hozzáférését. 

 
 

5.3 A Számítógépek biztonsága 
 
A személyes adatok tárolásának helyén, az irodában tárolt számítógépek fizikai védelme 
érdekében a Társaság a jogosultságkezelési szerinti garanciális elemeket alkalmazza. 
(Jelszó) 
 
 
 

6 fejezet 

Az adatkezelés jogszerűsége, célja 
 

6.1 Adatkezelés jogszerűsége 
 

A Rendelet 6. cikke alapján az adatkezelés akkor minősül jogszerűnek, ha annak alapja a 
Rendeletben taxatív felsorolt valamely jogalap. Jogszerűnek minősül az adatkezelés, 
amennyiben a következő esetek valamelyike fennáll: 

 az Érintett – előzetes tájékoztatás alapján – hozzájárulását adta személyes adatainak 
kezeléséhez 

 az adatkezelés egy olyan szerződés előkészítéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, 
melyben az Érintett az egyik fél 

 az adatkezelést jogszabály teszi kötelezővé Adatkezelő számára 
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 az adatkezelés az Érintett, vagy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme 
érdekében szükséges 

 az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

 az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének védelme vagy 
érvényesítése érdekében szükséges 

 

6.2 Adatkezelés jogalapja, időtartama 
 

Adatkezelő a konkrét adatkezelési tevékenységek szabályozása során pontosan 
meghatározza az adatkezelés célját és jogalapját. 

Adatkezelő adatkezelése során a következő adatkezelési jogalapokat alkalmazza. 

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag 
azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg a 
Megbízók tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel 
összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak. 

 Az adatkezelés időtartama A Megbízó és Adatkezelő között fennálló szerződéses 
jogviszonyból származó igények elévülési ideje illetve 

 a Szerződés alapján az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségekkel 
összefüggő igények elévülési ideje közül a hosszabb időtartam. 

 

6.3 Hozzájárulás 
 

Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján kezel bizonyos adatokat. Adatkezelő 
hozzájárulás előtt – részben jelen szabályzat vonatkozó részének megismertetésével – 
Érintettet tájékoztatja 

 a hozzájárulás tartalmáról, 
 arról, hogy pontosan mely adatainak, és milyen módon való kezeléséhez járul hozzá, 
 az Érintett jogairól, és a hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről és módjáról. 

Érintettnek a hozzájárulást ezen tájékoztatás alapján egyértelműen, önkéntesen és 
dokumentálhatóan kell megadnia. Kétség esetén Adatkezelő köteles a hozzájárulás tényét 
és jogszerűségét igazolni. 

A hozzájárulást az Érintett az alábbi módokon adhatja meg: 

 olyan nyilatkozat vagy cselekedet, mely egyértelműen jelzi az Érintett hozzájárulását 
(pl.: SMS-ben küldött időpontegyeztetés is) 

 hozzájárulási nyilatkozat aláírása (pl.: megbízási szerződés aláírásával egyidejűleg) 

Amennyiben Érintett azonos alkalommal több ügyre vonatkozóan ad hozzájárulást, úgy az 
adatkezelési hozzájárulásnak elkülönültnek, jól körül írhatónak kell lennie. 

Az önkéntes hozzájárulás nem tekinthető megadottnak hallgatólagosan, vagy ráutaló 
magatartással. 
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Adatkezelő tájékoztatja Érintetteket, hogy bármely, önkéntes hozzájárulásuk alapján kezelt 
adataikról tájékoztatást kaphatnak Adatkezelőtől a meghatározott címen, illetve bármely 
önkéntes hozzájárulásukból fakadó jogukat ilyen módon gyakorolhatják. 

Az Érintett által az Adatkezelővel közvetlen felhívás nélkül, önkéntesen közölt adat esetében 
– amennyiben nem áll fenn az adatkezelés más jogalapja – az önkéntes hozzájárulás 
megadottnak tekintendő az Érintett aktív magatartására tekintettel. Adatkezelő ilyen esetben 
haladéktalanul tájékoztatja Érintettet az adatkezelésre vonatkozó szabályokról, és a 
hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről és módjáról (pl.: egy érdeklődő SMS-ben vagy 
e-mailben kéri Adatkezelőtől a megkeresést).  

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés időtartama legfeljebb a hozzájárulás 
visszavonásáig terjedhet. Adatkezelő tájékoztatja Érintetteket, hogy a hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 
 

6.4 Szerződés teljesítése 
 

Adatkezelő szolgáltatásait szerződéses megállapodás keretében nyújtja ügyfelei részére 
(Bérleti szerződés). A szerződés előkészítéséhez Adatkezelő szükségszerűen kezel 
adatokat. A szerződés előkészítése körében kezelt adatokat Adatkezelő haladéktalanul törli, 
amennyiben a szerződés Érintett és Adatkezelő között nem jön létre. 

Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy amennyiben nem járul hozzá adatai más célból való 
kezeléséhez, úgy adatai törlésre kerülnek. Amennyiben Érintett hozzájárul a céltól eltérő 
kezeléshez, úgy Adatkezelő az adatokat a továbbiakban az Érintett önkéntes hozzájárulása 
alapján kezeli. 

A megbízási szerződés előkészítése/teljesítése körében Adatkezelő szükségszerűen kezel 
adatokat a következő célokból: 

 Érintettel való kapcsolattartás (pl.: név, telefonszám, e-mail cím kezelése) 
 Érintettel való szerződés előkészítésé és megkötése 
 a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítése (pl.: számlafigyelés, 

követelésbehajtás) 
 a szerződéshez kapcsolódó szolgáltatások teljesítése körében adattovábbítás az 

Adatfeldolgozó felé 

A szerződés előkészítése és teljesítése érdekében kezelt adatokat Adatkezelő az 
adattakarékosság alapján kizárólag a szükséges időtartamban kezeli. Adatkezelő jelen 
szabályzatban határozza meg a konkrét adatok adatkezelés időtartamát. 

6.4. pont szabályozása esetében az Érintettel egy tekintet alá esik az Adatkezelő 
szolgáltatásait igénybe vevő/igénybe venni kívánó Megbízó gazdasági társaság 
képviseletében eljáró természetes személy. 

 
 

6.5 Jogi kötelezettség 
 

Adatkezelő jogszabály alapján köteles különböző adatok kezelésére. Az adatkezelés ezen 
jogalapja akkor tekinthető szabályosnak, ha Adatkezelő pontosan meghatározza, hogy mely 
adatokat mely jogszabályi kötelezés alapján kezel. Adatkezelő jelen szabályzatban 
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tájékoztatja Érintetteket az általa jogszabály alapján kötelezően kezelendő adatok köréről, és 
az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályról. 

 Számvitel 

2000. évi C. törvény a számvitelről 167.§ 

A törvényben előírt adózási és számviteli kötekezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) 
céljából kezeli a megbízóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek 
törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. tv. 169.§ és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet 
elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés 
végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány 
száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel. 

Adatkezelő a jogszabály alapján ezen adatokat a jogviszony megszűnését követő 8 évig 
köteles tárolni. (2000. évi C. törvény 169. §) 

 Munkaügy 

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 50.§ 

A törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok 
megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli azon 
érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – 
adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az 
Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes 
személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, 
a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). 
Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a 
munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra 
vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítése 
(bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából. 

Az Art. 78. § (3) bekezdésének megfelelően az iratokat az adózónak a nyilvántartás módjától 
függetlenül az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a 
halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie. 

 Panaszkezelés 

1997. évi CLX törvény a fogyasztóvédelemről 17/A. § 
Az érintett, mint fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a 
panasz tartalma, a bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a 
panasszal kapcsolatos Adatkezelői álláspont, a jegyzőkönyvet felvevő személy és telefonon 
vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz 
kivételével – a fogyasztó aláírása, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás 
felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma 5 évig 
köteles megőrizni (1997. év CLX tv. 17/A. § (7)) 

 

6.6 Jogos érdek 

Adatkezelő jogosult bizonyos személyes adatok kezelésére jogos érdekének érvényesítése 
céljából, amennyiben ezen érdekekkel szemben nem élvez elsőbbséget az érintett olyan 
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érdeke, vagy alapvető joga, illetve szabadsága, amelyek a személyes adatok védelmét teszik 
szükségessé. 

Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet alkalmaz minden olyan esetkörre, melyben a személyes 
adatok kezelése jogos érdek érvényesítése érdekében szükséges. Az érdekmérlegelési 
tesztek részletesen dokumentálják Adatkezelő fennálló jogos érdekét, illetve az érintett azon 
jogát, melyek az adatkezelés során korlátozásra kerülnek, valamint azt, hogy a korlátozás 
megfelel- e az arányosság követelményének. Adatkezelő – az átláthatóság és 
elszámoltathatóság alapelveit figyelembe véve – készíti el ezen dokumentációt. 

 
 
 

 

7 fejezet 

A kezelt személyes adatok köre, adatkezelési célokként, 

külön-külön meghatározva 
 

7.1 A társaságnál megvalósuló adatkezelések 
 

Az adatkezelések helye: 

 

A Társaság székhelye: 

7621 Pécs, Irgalmasok u 5. 

 

Adatfeldolgozás adattovábbítás: 

Az adott adatkezelésekhez kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások 

címzettjeit a szabályzat 8. fejezete tartalmazza. 

 

 

7.2 Munkára jelentkezők adataival kapcsolatos adatkezelés 
 

A Társasághoz történő jelentkezésfolyamata 

 

A megfelelő munkavállaló kiválasztásáért a társaság ügyvezetője a felelős, így a jelen 

adatkezeléssel összefüggő feladatok ellátása során a Társaság adatvédelemért felelős 

munkatársával együttműködve kötelesek az érintettek jogait biztosítani, amennyiben az 

adatvédelmi tisztségviselő munkatárs kinevezése megtörtént. 

 

A „beeső önéletrajzok"-kal és a munkaerő-toborzással kapcsolatos közös szabályok 

 

A Társaság a munkára jelentkezés céljából érkezett személyes adatokat tartalmazó 

önéletrajzok (továbbiakban: ÖNR) esetén nem tesz különbséget azok érkezésének módja 

között: azonos elbírálás alá esik a papíralapon és az elektronikus módon érkezett ÖNR. 

 

Főszabály szerint az önéletrajzokat későbbi felhasználás céljából - a később megüresedő 

vagy betöltendővé váló pozíciók miatt - kategorizálja a Társaság az érintett hozzájárulása 

alapján elektronikus adatbázisban vagy papír alapon eltárolja. 
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Minden, a Társaság előtt feltárt ÖNR esetében az adatkezelésre az Infotv. 6. § (6) ad 

jogalapot, amely szerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott 

személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell". 

 

Az adatkezeléshez adott vélelmezett hozzájárulás megdönthető, így az érintett jelen 

szabályzat szerint meghatározottak alapján visszavonhatja hozzájárulását. 

 

 

A „beeső önéletrajzok"-ra vonatkozó különös szabályok 

A nem meghirdetett álláshelyre való jelentkezés esetén a Társaság válaszlevelet küld a 

jelentkezőnek, amelyben tájékoztatja az adatkezelés tényéről, jogalapjáról és az adatkezelés 

elleni tiltakozás formáiról. 

 

 

A munkaerő-toborzásra vonatkozó különös szabályok 

A Társaság a ÖNR-kat főszabály szerint a későbbi felhasználás céljából, az érintett 

hozzájárulása alapján eltárolja. Az ÖNR-t és az azon szereplő személyes adatokat a 

Társaság a szabályzatban foglaltak szerint kezeli. 

 

Az ajánlás útján érkező önéletrajzokra vonatkozó különös szabályok 

A Társaság ismeri és elismeri a munkavállalói ajánlás rendszerét. A Társaság bármely 

munkavállalója ajánlhatja ismerősét általánosságban vagy egy konkrét pozícióra - ebben az 

esetben azonban a Társaság mindig nyilatkoztatja munkavállalóját arról, hogy 

felhatalmazással rendelkezik az adatok érintettjétől, hogy azokat feltárja a Társaság előtt. E 

nyilatkozatot az adott ÖNR tárolási határidejéig megőrzi, majd ezt követően a ÖNR-on 

szereplő adatokkal együtt megsemmisíti. 

 

A miatt, mert az érintett hozzájárulását - a munkavállalói nyilatkozattal együtt is - a Társaság 

csak vélelmezni tudja, ezért minden ilyen esetben tájékoztató levelet küld az ajánlott személy 

számára, amelyben tájékoztatja az adatkezelés tényéről, joga lapjáról és az adatkezelés 

elleni tiltakozás formáiról. 

 

Az ÖNR alapján kiválasztott érintett adatainak további kezelése (úgy, mint: alkalmasság 

eldöntése) már a munkaviszony létesítése céljából történik, így az azzal kapcsolatos 

adatkezelést a következő pont taglalja. 

 

 

7.2.1 Munkavállaló kiválasztásához kapcsolódó cél szerinti adatkezelés 
 

Adatkezelés célja: a megüresedő álláshelyek betöltésére a munkaviszony későbbi 

létesítése céljából, megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása 

 

Kezelt adatok köre: név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok, fénykép, az 

érintett által megadott egyéb adatok, ajánló személyazonosító adatai, háttérellenőrzés 

sikerességének ténye 

 

Adatkezelés jogalapja: az Infotv. S. §(1) a) és 6. § (6) szerinti érintett hozzájárulása 
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Adattárolás határideje: az ajánlói nyilatkozaton szereplő adatok és az önéletrajz 

adatbázisba kerüléstől számított egy év 

 

Adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon 

 

 

 

7.3 Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés 
 

A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja a munkaviszony létesítése, fenntartása 

és megszüntetése. 

 

 

7.3.1 Erkölcsi bizonyítványok kezelése 
 

A Társaság jogszabályi előírás vagy egyéb jogviszony teljesítésének okán fenntartja 

magának a jogot, hogy olyan munkavállalót alkalmazzon, aki erkölcsileg megfelel az 

elvárásainak, ezért a Társaság a felvételt tiszta erkölcsi bizonyítvány meglétéhez kötheti. 

 

A tiszta erkölcsi bizonyítvány ellenőrzését ügyvezető végzi, ő ellenőrzi az erkölcsi 

bizonyítvány: érvényességét (bárki számára elérhető módon), illetve annak tartalmát. 

 

A Társaság bűnügyi személyes adatot csak az érintett írásbeli hozzájárulásával kezel. A 

Társaság előzetesen tájékoztatja az érintettet, hogy a bűnügyi személyes adat kezelésének 

célja az adott munkakörre való érdemesség eldöntése, így ezen adatot csak a cél 

megvalósulásáig, a döntésig kezeli, utána véglegesen megsemmisíti. 

 

A Társaság csak az adott, konkrét munkakör feltételeként köti ki a büntetlen előéletet. Egyes 

méltányolható esetekben azonban a Társaság vezető tisztségviselője, egyedi elbírálás 

során, dönthet a munkakörre való alkalmasság megítélése mellett akkor is, ha olyan 

bejegyzés található az erkölcsi bizonyítványban, amely 

 az elkövetett cselekmény fajtájától és súlyától függően a betöltendő munkakörben 

elvártakkal nem összeegyeztethetetlen, 

 a bírósági mentesíttetési időszakában tart, 

 a törvényi mentesítési idő beálltához közel van, 

 egyéb méltányolható indoknál fogva nem veszélyezteti a Társaság céljait és elveit. 

 

A munkára valójelentkezés során az adatok az alábbiak alapján a döntési jogkörrel 

rendelkező személyhez kerülnek. A munkakörre való alkalmasság elbírálása az ügyvezető 

jogköre. 

Az adatokhoz az itt megjelölteken kívül senki sem férhet hozzá, így a Társaság más 

munkavállalója vagy egyéb, a Társasággal más jogviszonyban álló személy azokat 

semmilyen módon és formában nem ismerheti meg. 

 

Az érintett meghatározott munkakörre vonatkozó munkaviszony létesítése során benyújtja 

érvényes erkölcsi bizonyítványát is. Mivel a munkakörre való alkalmasságról az ügyvezető – 

dönt, ezért hozzájuk az összes adatnak el kell jutnia. A Társaság azonban minden esetben 

keresi a lehető legjobb módszert arra, hogy ne korlátozza az érintett magánszféráját, s mivel 

egy érvényes erkölcsi bizonyítvány a kiállításától számított 90 napon belül felhasználható a 
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Társasághoz történő jelentkezésen kívüli más célokra is, ezért a Társaság nem iktatja be az 

érintett erkölcsi bizonyítványt fizikailag. 

 

Azért, hogy az azon szereplő adatot csak az illetékes személy ismerhesse meg, a Társaság 

kötelezően kiköti, hogy a felvételi eljárás során az erkölcsi bizonyítványt az érintett csak. az 

ügyvezető és a Társaság vezető tisztségviselője előtt tárhatja fel. 

 

Amennyiben különleges méltánylást igénylő esetben a munkaviszony létesítésével 

kapcsolatos eljárás során az érintett nem tud erkölcsi bizonyítványt bemutatni, úgy azt postán 

is megküldheti hiánypótlásként a Társaságnak. Ebben az esetben 30 napos határidőn belül 

az ügyvezető dönt a munkaviszonyról, a dokumentum a döntési eljárás zárul tával postai 

úton, utólag is nyomon követhető módon visszaküldésre kerül az érintettnek. 

 

Annak érdekében, hogy a Társaság bizonyítani tudja, hogy a felvételi eljárás során 

megvizsgálta az erkölcsi bizonyítvány érvényességét, a felvételi eljárás során milyen elérhető 

adatok alapján ítélte meg a leendő munkavállalót, az alábbi adatokat a munkaviszony 

fenntartásához szükséges adatokkal együtt, azonos tárolási módon és tárolási határidővel 

rögzíti: 

 erkölcsi bizonyítvány kiállításának dátuma erkölcsi bizonyítvány okmányszáma 

erkölcsi bizonyítvány kérelem azonosítója 

 

Ezen adatok a törvény szerint azonban nem számítanak különleges személyes adatnak, mert 

nem bűnügyi személyes adatok. Ezen adatok alapján a KEKKH rendszerében utólag minden, 

2013. január l-je után kiállított erkölcsi bizonyítvány valódisága és tartalma ellenőrizhető. 

 

A Társaság így sem a felvételi eljárás során, sem a munkaviszony kapcsán nem tárol erkölcsi 

bizonyítványt, sem az erkölcsi bizonyítványról való bármilyen másolatot. 

 

 

7.3.2 Személyazonosító igazolványok fénymásolása 
 

A Társaság - összhangban a NAIH álláspontjával - maszkolva készít fénymásolatot 

személyazonosító igazolványokról. A hatósági okmányról készített fénymásolat nem 

alkalmas a természetes személyek azonosítására, mivel az egyén személyes jelenléte 

elengedhetetlen a hatósági igazolvány alapján történő személyazonosításhoz. Az arcképes 

hatósági igazolvány értelemszerűen csak akkor rendelkezik bizonyító erővel, ha annak 

alapján a Társaság megbizonyosodhat arról, hogy az igazolványon szereplő személy 

képmása és az igazolványt felmutató személy megegyeznek. Egy hatósági igazolványról 

készített másolat nem rendelkezik bizonyító erővel arról, hogy hiteles másolata egy érvényes 

hatósági igazolványnak. 

 

Az adatrögzítés és az adatminőség elvének megtartása céljából a Társaság azonban az 

újonnan belépő vagy adatot módosító munkavállalók azonosító igazolványairól maszkolt 

fénymásolatot (vagy szkennelt képet - együtt: fénymásolat) készíthet. A fénymásolás során 

a Társaság az igazolvány csak azon részeit hagyja fénymásolásra alkalmas, a továbbiakban 

olvasható állapotban, amely adatokat a munkavállaló a belépése során egyébként is köteles 

magáról megadni. A fénymásolat ebben az esetben az adategyeztetés céljából készül. A 

fénymásolatot a Társaság azonnal és visszavonhatatlanul törli vagy megsemmisíti a 

munkavállaló által kitöltött belépőpapírokon és a maszkolt igazolvány-fénymásolatokon 
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szereplő adatokat a Társaság által kijelölt munkatársa általi összehasonlítás megtörténte 

után, de legkésőbb a fénymásolat készültét követő 30 nap elteltével. 

 

 

7.3.3 Egészség ügyi alkalmassággal kapcsolatos egészségügyi adatok 
kezelése 
 

Az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos adatokat a Társaság nem ismeri meg, és nem 

kezeli egyetlen érintett adatát a célon túlterjeszkedő mértékben. A Társaság az egészségügyi 

alkalmasság eldöntése céljából egészségügyi szolgáltatótól származó alkalmassági 

eredmény alapján dönt az adott (leendő) munkavállaló egészségügyi alkalmasságáról. A 

Társaság csak az egészségügyi alkalmasság tényét bizonyító adatot kezeli 

 

Amennyiben a munkaszerződés megkötésének folyamata során derül ki, hogy az adott 

érintett alkalmatlan a munkakör betöltésére, ezért a munkaviszony nem jön létre vagy ennek 

hatására szűnik meg, úgy az adatkezelés határideje és módja is ezzel párhuzamos. 

 

 

7.3.4  A munkaviszony fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos 
adatkezelések 
 
A Társaság a munkavállalóiról munkaügyi nyilvántartást vezet. A bérszámfejtést a Társaság 

nem saját maga végzi erre a feladatra külsős könyvelő céggel kötött adattovábbítási 

szerződés alapján vesz igénybe szolgáltatást. 

 

A felvett munkavállalók adatait elektronikusan és papíralapon is tárolja a Társaság. A 

munkavállalóknak azon személyes adatai kerülnek felvételre, amelyek a munkaviszony 

létesítéséhez szükségesek. A Társaság az adatokat adatbázisában rögzíti elektronikusan. 

 

A munkavállalók adatkezelésének jogalapja a törvényi felhatalmazás (munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény), illetve az érintett hozzájárulása [Infotv. S.§ (1)  

a) és 6. §(6)]. 

 

 

7.3.5 A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozó 
nyilatkozatok 
 

Amennyiben a munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez, az ezekkel 

kapcsolatos jogosultságok bizonyításához vagy kötelezettségek elismeréséhez nyilatkozat 

beszerzése szükséges a munkavállalótól, úgy a nyilatkozat beszerzése során a Társaság 

minden esetben felhívja a munkavállaló figyelmét a nyilatkozaton megadott adatokkal 

kapcsolatosan az adatkezelés tényére, jogalapjára és céljára. 

 

Amennyiben a nyilatkozat érvényességéhez okmány bemutatása szükséges, (személyi 

igazolvány, diákigazolvány) úgy a Táraság semmilyen módon nem kezeli az okmány adatait 

és/vagy fénymásolt, szkennelt képét, hanem az arra jogosult munkavállalója aláírásával 

tanúsítja az okmány bemutatását és annak érvényességét. 

 

 

7.3.6 A munkavállalók oktatása 
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A Társaság fenntartja a jogot, hogy a munkavállalók oktatására harmadik féllel szerződjön. 

Amennyiben az oktatás törvényileg kötött a munkaviszony ellátásához, úgy a harmadik fél a 

Társaság adatfeldolgozójaként dolgozza fel az adatokat, minden más oktatás esetén a 

munkavállaló hozzájárulásával kerül a harmadik félhez továbbításra a személyes adat. 

 

 

7.3.7 Munkavállaló munkaviszony létesítésével és megszüntetésével 
kapcsolódó cél szerinti adatkezelés 
 

Adatkezelés célja: munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel 

kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása 

 

Kezelt adatok köre: 

 fénykép 

 azonosító szám neve, 

 születési neve, születési helye és ideje, állampolgársága, 

 anyja születési neve, 

 lakóhelyének címe, 

 tartózkodás i helye (amennyiben eltérő a lakóhelytől), 

 magán-nyugdíjpénztári: 

o tagság ténye, 
o belépés ideje (év, hó, nap), 
o bank neve és kódja, 

 adóazonosító jele,  

 társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas 

munkavállaló esetén), munkakönyv másolat (ha van) 

 nyilatkozat tartozásról, 

 nyilatkozat adatbiztonság megtartásáról, 

 folyószámla száma, 

 munkaviszony kezdő napja, 

 biztosítási jogviszony típusa, 

 heti munkaórák száma, 

 telefonszáma, 

 családi állapota, 

 végzettséget igazoló okmány másolati példánya, 

 munka-alkalmassági egészségügyi igazolás, 

 munkaköre, 

 orvosi alkalmasság és a szemüvegviselés ténye, 

 erkölcsi bizonyítványának: 

o kiállításának dátuma, 
o okmány száma, 
o kérelem azonosítója, 

 a leszámolást követően a munkaköri alkalmassági záró orvosi vizsgálat 

elvégzésének ténye, 

 a csökkent munkaképességű munkavállaló csökkent munkaképességét megalapozó 

szakértői határozat, 

 főálláson kívüli munkavégzés esetén: 

o jogviszony jellege, 
o munkáltató neve és székhelye, 
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o a főálláson kívüli munkahelyen teljesített havi átlagos munkaidő, 
o elvégzendő tevékenység, 

 előző munkaviszonnyal kapcsolatos igazolások: 

o igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási 
ellátásról 
o munkáltatói igazolás a jogviszony megszűnéséről 
o 2015. évi adóalap az M t. 120. § alapján járó pótszabadság 
igénybevételével kapcsolatosan 
 
 

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése, törvényi felhatalmazás, a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény 10. § (1) és (3)] és az érintett hozzájárulása 

[Infotv. 5. §(1) a) és 6. § (6)] 

 

Adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály szerint 

munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a 

munkaviszony megszűnéséig munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal 

kapcsolatosan a nyugdíjfolyósításról szóló jogszabályokban meghatározott határideig. 

 

Adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan 

 

 

7.4. Hozzátartozók adatainak kezelése munkaviszonnyal összefüggésben 
 

A munkaviszony kapcsán a munkavállaló hozzátartozóinak adatait is kezeli a Társaság 

kedvezmények érvényesítése céljából. Az így beszerzett harmadik személy adatai a 

szükséges adattartamot meg nem haladóan vehetők fel és kezelhetők. 

 

Ilyen kedvezmény lehet a pótszabadság, családi adókedvezmény igénybe vétele, adómentes 

természetbeni juttatásnak minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylése, valamint az 

adómentes iskolakezdési támogatás. 

 

Abban az esetben, ha a munkavállaló harmadik személy adatait adja meg, úgy a harmadik 

személytől köteles az adatkezeléshez a harmadik személy hozzájárulását megszerezni, 

amellyel a Társaság igazolni tudja, hogy a harmadik személy adatainak kezelésére 

felhatalmazással rendelkezik. 

 

Adatkezelés célja: munkaviszonnyal összefüggő kedvezmények biztosítása 

 

Kezelt adatok köre: munkavállaló közvetlen hozzátartozójának neve, születési neve, 

születési helye és ideje, állampolgársága, anyja születési neve, lakóhelyének címe, 

adóazonosító jele, TAJ száma, elérhetősége 

 

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése, és az érintett hozzájárulása [Infotv. 

5. § (1) a)] 

 

Adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály szerint 

munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a 

munkaviszony megszűnéséig munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal kapcsolatosan a 

nyugdíjfolyósításról szóló jogszabályokban meghatározott határideig 
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Adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan 

 

 

7.5 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelés 
 

Társaság munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében is alkalmaz személyeket. Az 

egyéb jogviszonnyal kapcsolatos munkavégzésre vonatkozó személyes adatkezelés 

megegyezik a 6.3.-ban meghatározottakkal. 

 

 

7.6. A munkavállalók technikai eszközeinek ellenőrzésével kapcsolatos 
adatkezelés 
 
A munkáltató a munkaviszonnyal összefüggő magatartásuk körében ellenőrizheti a 

munkavállalókat. Az ellenőrzésre az Mt. 11. § (1)-(2) bekezdése ad jogalapot. 

 

A Társaság előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az 

alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak. 

 

A Társaság a munkavállalóknak indokolt esetben, munkavégzés céljára biztosít 

számítógépet, céges telefont, e-mail címet, és internet-hozzáférést. A használat szabályairól 

és az ellenőrzés lehetőségéről a munkavállalókat a Társaság az eszközök átadásakor 

tájékoztatja. 

 

Adatkezelés célja: a Társaság jogos üzleti érdekeinek megfelelően a munkavállalók Mt. 11. 

§ (1) szerinti ellenőrzése, így különösen a munkavállalónak biztosított számítógép, e-mail 

cím, céges telefon és internet hozzáférés ellenőrzése 

 

Kezelt adatok köre: az ellenőrzés során rögzített személyes adatok, így különösen magán 

e-mail címek, magán telefonszámok, fényképek, saját számítógépes dokumentumok, 

internetes böngészési előzmények, cookie-k, a munkajogviszony ellátása során észlelt 

jogsértés ténye, a jogsértés leírása 

 

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a 2012. évi 1. törvény 11. §(1) és 

esetlegesen 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a) adattárolás határideje: az ellenőrzéstől 

számított 1 év, de legkésőbb az ellenőrzéssel kapcsolatos igény elévülése 

 

Adattárolás módja: papíralapú és elektronikusan 

 

 

7.7. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott 
személyek technikai eszközeinek ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 
 

A Társaság. a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggő magatartásuk 

körében ellenőrizheti az érintetteket. Az ellenőrzésre az Mt. 11. § (1)-(2) bekezdése ad 

jogalapot. 
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A Társaság előzetesen tájékoztatja a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

foglalkoztatott személyeket azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek 

ellenőrzésre szolgálnak. 

 

A Társaság a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak részére, 

feladatuk elvégzése céljára biztosít számítógépet, céges telefont, e-mail címet, és internet-

hozzáférést. A használat szabályairól és az ellenőrzés lehetőségéről a munkavállalókat a 

Társaság az eszközök átadásakor tájékoztatja. 

 

Adatkezelés célja: a Társaság jogos üzleti érdekeinek megfelelően a munkavégzés re 

irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyeket Mt. 11. § (1) szerinti ellenőrzése, 

így különösen a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyon keresztül foglalkoztatott 

személyek részére biztosított számítógép, e-mail cím, céges telefon és internet-hozzáférés 

ellenőrzése 

 

Kezelt adatok köre: az ellenőrzés során rögzített személyes adatok, így különösen magán 

e-mail címek, magán telefonszámok, fényképek, saját számítógépes dokumentumok, 

internetes böngészési előzmények, cookie-k, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 

ellátása során észlelt jogsértés ténye, a jogsértés leírása 

 

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a 2012. évi 1. törvény 11. §(1) és 

esetlegesen 2011. évi CXII. törvény 5. §(1) a) adattárolás határideje: az ellenőrzéstől 

számított 1 év, de legkésőbb az ellenőrzéssel kapcsolatos igény elévülése 

 

Adattárolás módja: papíralapú és elektronikusan 

 

 

 

7.8 Munkára alkalmas állapot munkavédelmi vizsgálata 
 

Az Mt. 52. § (1) a) kimondja, hogy a munkavállaló és a munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban foglalkoztatott személyek köteles a munkáltató által előírt helyen és időben 

munkára képes állapotban megjelenni. 

 

Az Mvt. 2. § (3)-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozza meg az 

alkoholos befolyásoltságra vonatkozóan az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés követelményeinek megvalósítását: 

 

Az Mvt. 60. § (1) alapján a munkavállaló és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

foglalkoztatott személyek csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a 

munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi 

oktatásnak megfelelően végezhet munkát. A munkavállaló köteles munkatársaival 

együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi 

épségét ne veszélyeztesse. 

 

A Társaság minden feladatkörre vonatkozóan tiltja, hogy a munkavállalói és a 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyek alkoholos 

befolyásoltság alatt tartózkodjanak a munkavégzés területén - ez vonatkozik arra az esetre 

is, ha a érintett munkaidején túl, már/még nem munkavégzési céllal tartózkodik a területen, 

lévén az alkoholos befolyásoltság alatt álló személy veszélyezteti mások biztonságos 
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munkavégzését. Tilos a Társaság területére vagy amennyiben az nem azonos vele, úgy a 

munkavégzés területére alkoholos befolyásoltság alatt belépni, ott alkoholt fogyasztani, 

alkoholos befolyásoltság alatt munkát végezni. 

 

Jelen szabály alól indokolt esetben csak a vezető tisztségviselő adhat írásos felmentést. 

 

A biztonságos munkavégzés feltételeit veszélyeztetheti a munkára képes állapot hiánya, így 

az alkoholos befolyásoltság. Emiatt az érintettnek nem csak a munkavégzésre történő 

megjelenéskor kell munkára képes állapotban lennie, hanem ezt az állapotát egészen a 

munkaideje lejártáig köteles megőrizni. 

 

A munkavállaló és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyek 

munkája ellátása során nem veszélyeztetheti sem a maga, sem pedig más egészségét és 

testi épségét. 

 

A Társaság a biztonságos munkavégzés követelményeit kialakítandó kötelezettségén él 

fogva köteles rendszeres en meggyőződni arról, hogy a munkavállalók és a munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyek megtartják-e a rájuk vonatkozó 

rendelkezések et. A munkajogi előírások betartásának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat 

mind az Mt, mind az Mvt. pontosítja. 

 

Mvt. 54. § (7) b) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében 

a munkáltató köteles rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények 

megfelelnek-e a követelményeknek, 

 

a munkavállalók és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott 

személyek ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. 

 

A munkavédelmi szabályok betartásának ellenőrzésére a Társaság munkavédelmi felelőse 

jogosult, akit a Társaság vezető tisztségviselője az Mvt. 57. § (1) szerint jelöl ki. 

 

Az alkoholos befolyásoltság ellenőrzése azonban a fentiekkel összhangban sem járhat a 

munkavállaló és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyek 

emberi méltóságának megsértésével - így a munkavédelmi felelős nem élhet vissza 

ellenőrzési jogával, illetve azt nem gyakorolhatja annak rendeltetésével ellentétesen, például 

ha a vizsgálatot naponta többször indok nélkül vagy személyes bosszúból folytatja, de az is 

jogszerűtlen, ha jogkörrel nem rendelkező személy rendeli el a vizsgálatot. 

 

Az ellenőrzésre jogosult személyek: vezető tisztségviselő, munkavédelmi felelős, 

 

A munkavédelmi felelős bármikor elrendelheti az ellenőrzést, akár az Mvt. 54. § (7) b)-ben 

kapott felhatalmazás alapján szúrópróbaszerűen is. Az ellenőrzést a munkavédelmi felelős 

saját maga végezheti, 

 

 

Az ellenőrzés pontos menete: 

 a munkavédelmi felelős bármikor elrendelheti bármely munkavállalóra vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyekre 

vonatkozóan az alkoholos ellenőrzést, akár szúrópróbaszerűen is, 
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 gyanú esetén az érintett közvetlen munkahelyi vezetője köteles eljárást 

kezdeményezni, 

 a munkavédelmi felelős a Társaság bármely munkavállalójának és munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személy jelzésére jogosult elrendelni az 

ellenőrzést, amennyiben a munkavállaló vagy a munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban foglalkoztatott személy megjelöli az ellenőrzés indokát és az 

ellenőrizendő személyt, a munkavédelmi felelős azonban jogosult az ellenőrzést 

megtagadni, amennyiben az intézkedésre okot adó körülményekből egyértelműen 

arra lehet következtetni, hogy az ellenőrzés nem indokolt, 

 a vizsgálatot a munkavállaló vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

foglalkoztatott személy személyiségi jogainak megsértése nélkül, két tanú 

jelenlétében, szondával vagy műszeres szondával kell elvégezni, 

 az ellenőrzés tényéről az ellenőrzést végző személy jegyzőkönyvet állít ki, a 

jegyzőkönyv tartalmi kellékei az ellenőrzés ténye, az ellenőrzésre okot adó körülmény 

(általános munkavédelmi célú 

 

ellenőrzés vagy alkoholos befolyásoltság gyanúja), az ellenőrzéssel érintett személy, az 

ellenőrzés időpontja, az ellenőrzés eredménye, az ellenőrzött személy az ellenőrzés 

eredményével kapcsolatos jognyilatkozata (elfogadja, nem fogadja el) amennyiben a 

munkavállaló vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személy 

az eredményt nem fogadja el, úgy az üzemorvosnál vagy egyéb egészségügyi szolgáltatónál 

kezdeményezheti a véralkohol szintjének vérvétellel történő ellenőrzést, amennyiben az 

ellenőrzés alá fogott munkavállaló vagy a munkavégzésre irányuló  egyéb jogviszonyban 

foglalkoztatott személy nem hajlandó a munkavédelmi felelőssel együttműködni és nem veti 

magát alá az ellenőrzésnek, a munkavédelmi felelős azonnal értesíti a  munkavállaló felett 

munkáltatói jogkörrel rendelkező személyt, 

 

Az ellenőrzés megtagadása automatikusan munkára alkalmatlan állapotnak minősül az Mvt. 

60. § 

(1)szerint, lévén megtagadja a törvényben foglalt együttműködési kötelezettséget. 

 

Abban az esetben, ha a munkavállaló vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

foglalkoztatott személy munkára alkalmatlannak minősül (pozitív eredmény vagy 

együttműködési kötelezettség megszegése), úgy az ellenőrzést végző személy azonnal 

köteles értesíteni a munkavállaló vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

foglalkoztatott személy felett munkáltatói jogkörrel vagy döntési jogkörrel rendelkező 

személyt, aki köteles a munkavállalót vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

foglalkoztatott személyt felmenti a munkavégzés alól. 

 

Adatkezelés célja: munkára alkalmas állapot ellenőrzése munkavédelmi célból 

 

Kezelt adatok köre: az ellenőrzés eredménye, időpontja, munkára alkalmas állapot ténye, 

ellenőrzést végző személy adatai, ellenőrzés alá fogott munkavállaló vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személy adatai. Ha az ellenőrzött személy 

vitatja az eredményt, akkor annak ténye is, illetve pozitív minta esetén, ha lemond a 

vérvizsgálat jogáról, akkor ennek a ténye is. 

 

Adatkezelés jogalapja: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 60. § (1), valamint 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény 11. §(1) és (2) bekezdés 
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Adattárolás határideje: az ellenőrzésből fakadó jogok és kötelezettségek által megalapozott 

igények érvényesítésére nyitva álló határidő 

 

Adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan 

 

 

7.9. Tevékenység/működés során megvalósított adatkezelések 
 

A könyvelési és bérszámfejtési folyamataiban megvalósított adatkezelések: 

 

 

I. számú cél  A szolgáltatás (Bérbeadás) iránt érdeklődők adatainak kezelése 

Adatkezelés céljának leírása: Az adatkezelő tevékenysége során lehetővé teszi az 

érintettek számára, hogy szolgáltatásairól – annak igénybevételi szándékára 

tekintettel – érdeklődjenek, árajánlatot kérjenek. – Bérbeadási szolgáltatás 

Érintettek rendszerint e-mailben, illetőleg telefonos megkeresés útján veszik fel a 

kapcsolatot az Adatkezelővel. 

 

1.) Az Adatkezelő adatai (Vállalkozás/ vállalkozó adatai) 

Név (cégnév): Forlev Kft. 

Képviselő (neve): Forczek Klaudia, ügyvezető 

Telefonszám: +36 30 969 3784 

Email cím: info@konzumirodahaz.hu 

Adatkezelő adószáma: 11012531-2-02 

Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): 02-09-062565 

Székhely címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u 5. 

 

 
2.) Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: 7621 Pécs, Irgalmasok u 5. 

 

 
3.) Érintettek köre: Mindazon természetes személyek köre, akik érdeklődnek a Társaság 

szolgáltatásai iránt. 

 

 
4.) Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett 
 

 
5.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok (adat, cél az adat kezelésének oka, 

jogalap) 

Az érintettektől gyűjtött adatok, azok célja és gyűjtésének jogalapja: 

 

 

Adat Cél Jogalap 

Vezeték 

Azonosítás, 

kapcsolatfelvétel, pontos 

megszólítás. 

Az érintett önkéntes 

hozzájárulása. 

mailto:info@konzumirodahaz.hu
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Keresztnév 

Azonosítás, 

Kapcsolatfelvétel, pontos 

megszólítás. 

Az érintett önkéntes 

hozzájárulása. 

E-mail cím 
(ha e-mailen történt a 

megkeresés) 

Kapcsolatfelvétel, 

tájékoztató e-mailek 

küldése. 

Az érintett önkéntes 

hozzájárulása. 

Telefonszám 

Kapcsolattartás esetleges 

gyors tájékoztatás vagy 

információ kérése a 

megrendeléssel 

kapcsolatban 

Az érintett önkéntes 

hozzájárulása. 

 

 
6.) Az adatok kezelésének időtartama: 

 

Kezdete (hol és mikor kértük el) Vége (meddig tároljuk, és mikor töröljük) 

A kapcsolat felvételekor. A kapcsolat létrejöttét követő 30 napig. 

 

 
7.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: 

 

Ki férhet hozzá az adathoz Milyen okból férhet hozzá 

Adatkezelő munkatársai. Ajánlatadás érdekéből. (Bérbeadási 

szolgáltatás) 

 
 

 
8.) Adattovábbítás 

Jelen célú adatkezelés során kezelt adatokról az Adatvédelmi Szabályzat “Az adatkezelő 

adattovábbítátásai” 9. fejezetében megtalálható adatkezelők részére kerülnek továbbításra. 

 

 
 
 

II. számú cél  Megbízások teljesítése - számlázás 

/Bérlemények - szolgáltatások / 

Adatkezelés céljának leírása: Számlázás és Szerződéskötés -  A bérleményekkel 

és szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés az ügyfelek részére. 

 

1.) Az Adatkezelő adatai (Vállalkozás/ vállalkozó adatai) 

Név (cégnév): Forlev Kft. 

Képviselő (neve): Forczek Klaudia, ügyvezető 

Telefonszám: +36 30 969 3784 

Email cím: info@konzumirodahaz.hu 

Adatkezelő adószáma: 11012531-2-02 

Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): 02-09-062565 

Székhely címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u 5. 

 

 
2.) Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: 7621 Pécs, Irgalmasok u 5. 

mailto:info@konzumirodahaz.hu
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3.) Érintettek köre: Mindazon természetes személyek köre, akik szerződéses viszonybam 

álnak a Társasággal. 

 

 
4.) Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett 
 

 
5.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok (adat, cél az adat kezelésének oka, 

jogalap) 

Az érintettektől gyűjtött adatok, azok célja és gyűjtésének jogalapja: 

 

 

Adat Cél Jogalap 

Név 
Azonosítás, 

kapcsolattartás 
Szerződés teljesítése 

Telefonszám Kapcsolattartás Szerződés teljesítése 

E-mail cím 
Azonosítás, 

kapcsolattartás 
Szerződés teljesítése. 

Számlázási név (ha eltér a 

kapcsolattartó nevétől) 
Számla kiállítása Jogszabályi kötelezettség 

Számlázási cím (ha eltér a 

kapcsolattartó címétől) 
Számla kiállítása Jogszabályi kötelezettség 

Adóazonosító jel/adószám 

(ha jogszabály előírja) 
Számla kiállítása Jogszabályi kötelezettség 

 

 
6.) Az adatok kezelésének időtartama: 

 

Adat megnevezése Vége (meddig tároljuk, és mikor töröljük) 

Név Megbízási szerződés 

teljesítéséig/ 

megszűnéséig 

Telefonszám Megbízási szerződés 

teljesítéséig/ 

megszűnéséig 

E-mail cím Megbízási szerződés 

teljesítéséig/ 

megszűnéséig 

Számlázási név (ha eltér a kapcsolattartó 

nevétől) 

8 év 

Számlázási cím (ha eltér a kapcsolattartó 

címétől) 

8 év 

Adóazonosító jel/adószám (ha jogszabály 

előírja) 

8 év 

 

 
7.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: 

 

Ki férhet hozzá az adathoz Milyen okból férhet hozzá 
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Adatkezelő munkatársai. Szerződés teljesítésének érdekéből. 

(Megrendelések, kérések teljesítése) 

 
 

 
8.) Adattovábbítás 

Jelen célú adatkezelés során kezelt adatokról az Adatvédelmi Szabályzat “Az adatkezelő 

adattovábbítátásai” 9. fejezetében megtalálható adatkezelők részére kerülnek továbbításra. 

 

 
9.) Egyéb kiegészítések jelen datkezelés tekintetében 

Az adatkezelés jogalapja a számlázási adatok tekintetében az Adatkezelőre vonatkozó 
jogszabályi kötelezettség. 

A 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a meghatározza a számla kötelező tartalmi elemeit: a 
számlázási nevet és a számlázási címet. A törvény szerint kötelező tartalmi elem továbbá a 
vevő adószáma (külföldi vevő esetén közösségi adószám), amennyiben fordított áfa-
sszámlát állít ki vagy ha EU-n belül, adó felszámítása nélkül számláz vagy amennyiben a 
számla ÁFA értéke eléri a 100 ezer forintot és a számlát kiállító és a vevő is belföldi. 

A számlázási adatok kezelésének időtartamát a 2000. évi C. törvény 169. § határozza meg 

8 évben, így az adatkezelés időtartama jogszabály által előírt kötelezettség. 

 

 
 

 

8. fejezet 

Az adatkezelő egyedi adatkezelése 
 

A Társaságnak nincsenek egyedi adatkezelései. 

 

 
 
 

9. fejezet 

Az adatkezelő adattovábbítása(i) / Adatfeldolgozók 
 

Az adatkezelő a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében az alábbi 

partnereknek (külsős szolgáltatók, mint szállító, Könyvelési szolgáltató vagy bank) továbbít 

személyes adatot feldolgozás céljából. Vállalkozásunk minden adatfeldolgozóval szerződést 

kötött, melyben külön rész fogalakozik az adatok megfelelő védelmére vonatkozóan. 

 

9.1 Adatfeldolgozók 

Vállalkozásunk az alábbi adatfeldolgozókhoz (partnerekhez, beszállítókhoz) továbbít adatot: 

 

 

9.1.1 Az adatkezelő adattovábbítása 
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Adatkezelő a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik személy adatfeldolgozók 
felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. Adatfeldolgozó 
az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet 
igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok 
elvégzésére. 

 Egyéb harmadik személyekkel csak akkor oszt meg információt, ha 
ahhoz az érintett hozzájárulásával rendelkezik; 

 azt számára jogszabály írja elő; vagy 
 az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok 

gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges. 

A megbízási szerződés aláírásával a Megbízó kifejezett hozzájárulást ad az adatok ilyen 
jellegű továbbításához illetve szavatolja, hogy a személyes adatokat ilyen céllal az 
Adatkezelő részére átadni jogosult. 

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, az 
Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt és 
értesítést küld a Megbízónak a törlés tényéről. 

Az adatok továbbítását Adatkezelő minden esetben konkrét cél és konkrét címzett 
meghatározásával végez. 

Adatkezelő partner ügyvédi irodák, hatóságok, bankok, biztosítók felé továbbít a fenti célból 
adatokat. 

 

 

9.2 Adattovábbítás harmadik fél számára (EGT-n Bellül) 

 

Adattovábbítás 

 

A Társaság nem továbbít adatot, harmadik fél részére az EGT-n belülre. 

 

9.3 Adattovábbítás harmadik fél számára (EGT-n kívülre) 

 

A Társaság nem továbbít adatot, harmadik fél részére az EGT-n kívülre. 

 

 

 

10. fejezet 

Az érintett jogai 

10.1 Tájékoztatáshoz való jog 

A Forlev Kft. 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. 
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Kinyomtatott formában az Adatvédelmi Szabályzat a következő címen érhető el: 

 Székhelyen: 7621 Pécs, Irgalmasok u 5. 

 

 

10.2 Az érintett hozzáféréshez való joga 

Az érintett (mint bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy 

azonosítható természetes személy)(továbbiakban : érintett ) kérelmére az adatkezelő 

tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott 

adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az 

elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá  az érintett személyes adatainak továbbítása 

esetén  az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

 

Az adatkezelő felé intézett kérelem útján történő információszerzésen kívül az érintett a 

személyes adatait érintő adatkezelésekről az adatvédelmi nyilvántartásból is tájékozódhat. 

Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet, az abban foglaltakról 

feljegyzést készíthet. 

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a 

tájékoztatást. 

 

Az adatkezelő felé intézett adathozzáférési kérelem benyújtására az alábbi elérhetőségek 

bármelyikén lehetséges: 

 

Link (URL): Nem érhető el 

Email cím: info@konzumirodahaz.hu 

Postai levelezés során: FORLEV Kft., 7621 Pécs, Irgalmasok u 5. 

 

 

10.3 Helyesbítés joga - Kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését 

Az adatkezelő az érintett kérésre alapján megvizsgálja a helyesbítési kérelemben szereplő 

személyes adatot, hogy az valóban nem felel e meg a valóságnak. Amennyiben a személyes 

adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő 

rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak 

helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy 

pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

 

Az adatkezelő felé intézett személyes adatok helyesbítéséhez való kérelem benyújtására az 

alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges: 

 

Link (URL): Nem érhető el 

Email cím: info@konzumirodahaz.hu 

Postai levelezés során: FORLEV Kft., 7621 Pécs, Irgalmasok u 5. 
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10.4 Törléshez való jog - Kérelmezheti személyes adatainak  a kötelező 
adatkezelés kivételével  törlését 

Az adatkezelő az érintett kérelme alapján elvégzi a kérelemben szereplő személyes adatok 

törlését vagy zárolását. Az adatok törlése során az adatkezelő a személyes adatokat 

felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. 

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére 

az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat 

 

 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 érintett kérése alapján történő adattörlésen felül az adatkezelő törli a személyes 

adatot, ha a) annak kezelése jogellenes; 

a) az hiányos vagy téves  és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható , feltéve, 

hogy a törlést törvény nem zárja ki; 

b) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 

meghatározott határideje lejárt; 

c) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

 

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából; 

b) 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; 

c) a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi 

kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; 

d) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

Az Adatkezelő a személyes adatok törlését, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül 

teljesíti. Az adatkezelő a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek 

korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az 

adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az 

érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét 
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követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a 

helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

 

Az adatkezelő felé intézett személyes adatok törléséhez való kérelem benyújtására az alábbi 

elérhetőségek bármelyikén lehetséges: 

 

Link (URL): Nem érhető el 

Email cím: info@konzumirodahaz.hu 

Postai levelezés során: FORLEV Kft., 7621 Pécs, Irgalmasok u 5. 

 

 

10.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog – Az érintett kérelmezheti 
személyes adatainak  a kötelező adatkezelés kivételével  korlátozását 

Az adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos 

érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatok zárolása során az 

adatkezelő a személyes adatokat azonosító jelzéssel látja el további kezelésének végleges 

vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. 

 

Az adatkezelő akkor 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 e helyett 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. 

 

Az Adatkezelő a személyes adatok zárolását, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül 

teljesíti. Az adatkezelő, a zárolásról, értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek 

korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az 

adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az 

érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét 

követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a 

helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 
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Az adatkezelő felé intézett személyes adatok korlátozásához való kérelem benyújtására az 

alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges: 

 

Link (URL): Nem érhető el 

Email cím: info@konzumirodahaz.hu 

Postai levelezés során: FORLEV Kft., 7621 Pécs, Irgalmasok u 5. 

 

 

10.6 Adathordozáshoz való joga 

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. 

 

Az adatkezelő felé intézett személyes adatok hordozhatóságával való kérelem benyújtására 

az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges: 

 

Link (URL): Nem érhető el 

Email cím: info@konzumirodahaz.hu 

Postai levelezés során: FORLEV Kft., 7621 Pécs, Irgalmasok u 5. 

 

 

 

10.7 Tiltakozás joga - Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen 

Az érintett  nyilatkozat formájában  az alábbi esetekben tiltakozhat a 

személyes adatainak kezelése ellen: 

 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy 

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező 

adatkezelés esetén; 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. 

 

A tiltakozó nyilatkozat olyan nyilatkozat, amelyben az érintett kifogásolja személyes 

adatának vagy adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt 

adat törlését kéri. 

 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 

legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, 

és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

 

Ha az adatkezelő 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. 
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Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az 

adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a 

tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

 

Amennyiben tiltakozni szeretne a személyes adatainak kezelése ellen, az adatkezelő felé az 

alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges: 

 

Link (URL): Nem érhető el 

Email cím: info@konzumirodahaz.hu 

Postai levelezés során: FORLEV Kft., 7621 Pécs, Irgalmasok u 5. 

 

 

10.8 Visszavonás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 
 
Amennyiben szeretné visszavonni a hozzájárulását, a személyes adatainak kezeléséhez azt 

az adatkezelő felé az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges: 

 

Link (URL): Nem érhető el 

Email cím: info@konzumirodahaz.hu 

Postai levelezés során: FORLEV Kft., 7621 Pécs, Irgalmasok u 5. 

 

 
 
 

11. fejezet 

Az érintett jogérvényesítési lehetőségei 

 

11.1 Első körben az adatkezelőnél éljen kérelmével, panaszával 

Abban, Ön, mint érintett úgy gondolja, hogy adatkezelő a személyes adatainak jogellenes 

kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsértette 

személyiségi jogát, javasoljuk, hogy panaszával első körön az adatkezelőhöz forduljon. 

 

A panaszát az adatkezelő az alábbi elérhetőségein fogadja: 

Link (URL): Nem érhető el 

Email cím: info@konzumirodahaz.hu 

Postai levelezés során: FORLEV Kft., 7621 Pécs, Irgalmasok u 5. 

 

Az adatkezelő a hozzá beérkezett panaszokat a kérelem benyújtásától számított legrövidebb 

időn belül, de legfeljebb 15 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben az adatkezelő 

válasza nem érkezik meg önhöz ezen határidőn belül, vagy a válasz megérkezik, de azzal 

nem ért egyet, úgy fordulhat az adatkezelések kapcsán eljáró hatósághoz. 

 

 

11.2 Másod sorban forduljon a Hatósághoz 

Abban az esetben, ha a személyes adatainak kezelése kapcsán keletkező panaszával az 

adatkezelőt már megkereste, de a rá  jogszabályilag  meghatározott időn belül nem 
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válaszolt önnek, vagy válaszolt, de válaszával ön nem ért egyet, panasszal fordulhat a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH). 

 

A NAIH elérhetősége: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

Telefon: 0613911400  

Fax: 0613911410 

 

 

11.3 Végső esetben forduljon Bírósághoz 

Az érintett az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat: 

  jogainak megsértése esetén, valamint 

  ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozási kérelem alapján meghozott döntésével 

nem ért egyet, illetve,  

  ha az adatkezelő a tiltakozási kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napos 

határidőt elmulasztja (a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 

30 napon belül), 

  ha a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén (a kérelem 

kézhezvételét követő 25 nap után), ha, az érintett az adatkezelő a helyesbítés, 

zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait nem fogadja 

el, 

  ha az adatkezelő megtagadja az érintett adatkezelő kérelmét az általa kezelt, illetve 

az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott 

adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 

az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett 

intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az 

adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, bírósághoz fordulhat. 

 

A per során azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő 

köteles bizonyítani. A per  az érintett választása szerint  az érintett lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perbe a Hatóság az érintett 

pernyertessége érdekében beavatkozhat. 

 

 

 

12. fejezet 

Adatvédelmi incidens 
 

Adatvédelmi incidens esetén Adatkezelő a jelen szabályzatban foglalt eljárásrendet követi. 

 

Adatkezelőnél a kijelölt adatvédelmi referens Horváth Mária, aki köteles az adatvédelmi 

incidens kezelése során eljárni. 
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Az adatvédelmi incidenst annak észlelője köteles haladéktalanul jelenteni adatvédelmi 

referens részére. Amennyiben az adatvédelmi incidenst Adatfeldolgozó észlelte, 

haladéktalanul bejelenti Adatkezelőnek. 

 

Adatvédelmi incidens észlelése esetén Adatkezelő a következő lépéseket teszi meg: 

 

1. Az adatvédelmi incidens körülményeinek rögzítése, adatlap felvétele (tények, hatásai, 

következményeket enyhítő intézkedések). 

2. Az incidens felmérése, és annak eldöntése, hogy az adatvédelmi incidens milyen 

adatvédelmi kockázatot jelent a kezelt adatokra vonatkozóan. 

3. Az incidens haladéktalan – legkésőbb 72 órán belüli – bejelentése a hatóság felé, 

kivéve, ha a felmérés alapján nem jár kockázattal természetes személyek jogaira és 

szabadságaira. 

4. Ha az incidens vélhetőn magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és 

szabadságára, úgy az érintetteket Adatkezelő haladéktalanul értesítése. 

5. A kockázatok csökkentését célzó intézkedések megtétele. 

6. Az adatvédelmi incidens kiértékelése, a további incidensek elkerülése céljából 

intézkedések megtétele. 

 

Adatkezelő nyilvántartást vezet az adatkezelési incidensekről, mely a tartalmazza az eset 

összes lényeges körülményét. 

 

 

 

13. fejezet 

Egyéb rendelkezések 
 

E Szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Tájékoztatjuk munkatársainkat és tisztelt 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.  

 

A Forlev Kft. 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 megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

 

14. fejezet 

Jelen szabályzatban használt rövidítések 
 

Infotv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 
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Mt. ·a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi l. törvény Mvt. a munkavédelemről szóló 

1993. évi XCIII. törvény Ptk. a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Sztv. a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

Szvtv. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 

szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 

NAIH vagy Hatóság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 

 

 

15. fejezet 

Adatvédelmi kisokos 

(meghatározások) 

 

 

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az lnfotv. 3. §-ban meghatározott 

értelmező fogalommagyarázatokkal, így különösen: 

 

a. a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete 

b. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy  közvetlenül 

vagy közvetve  azonosítható természetes személy; 

c. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat  különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 

vagy szociális azonosságára jellemző ismeret , valamint az adatból levonható, az 

érintettre vonatkozó következtetés; 

d. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 

vonatkozó személyes adatok  teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – 

kezeléséhez; 

e. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, 

és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

f. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az 

adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 

végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

g. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet 

vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 

tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint 

az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a 

fénykép, hang vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas 

fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, 

DNSminta, íriszkép) rögzítése is; 

h. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé 

teszik; 

i. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé 

nem lehetséges; 
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j. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, 

átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, 

összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy 

meghatározott időre történő lehetetlenné tétele; 

k. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; 

l. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából  beleértve a 

jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is  személyes adatok feldolgozását 

végzi; 

m. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel 

vagy az adatfeldolgozóval; 

n. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így 

különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 

hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés; 

o. adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, 

feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai 

megoldások, valamint eljárási szabályok összessége; az adatkezelés azon állapota, 

amelyben a kockázati tényezőket  és ezáltal a fenyegetettséget  a szervezési, műszaki 

megoldások és intézkedések a minimálisra csökkentik; 

 


