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ADATKEZELÉS| -r ÁlÉxozTATÓ
Az ÉRlNTETT TERMÉszeres szEMÉLy JoGAIRóL

szemÉlyEs ADATAI KEzELÉse vorunrxozÁsÁenNl

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Szövetkezet á|tal kezelt személyes adatok körét, az
adatkezelés időtartamát, célját, jogalapját, az érintettek jogait tartalmazza. A
Társaság adatkezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. áprílis 27-i
20161679 számú Rendeletének - a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95l46lEK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet) -, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXll. törvényben foglalt száoátyoxon alapul.
A Társaság megfelelő intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy az érinteítek
fenti két jogszabályban ismertetett jogai személyes adataik kezetése során
m a radéktal an u l éruényesü ljen ek.

Az egyes fejezetekben a személyes adatok címzettjein kívül a Szövetkezet
ellenőrzési feladatait ellátó testületének {{ej§gyp!§_W§a:pt§ew.L, tagja ellenőrzési
tevékenységének ellátása során jogosult a Társaság által kezelt siemetyes adatokat
megismerni amennyiben az Adatkezelési Szabályzat 10. számú mellékietét képező
titoktartási nyilatkozatot aláírta.

Ha jogszabály az adatok megőrzésére a Té4ékoztatóban rnegszabott időtartamnál
hosszabb időt állapít ffieg, akkor a jogszabályban meghatározott időtartam az
irányadó,
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A szövE TKEzETÁti^T[ÉilLT ADAT.K KöRE

1. § MUNKAVlszoNNyAL KApcsoLATos ADATKEzelÉser

1.1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

(1) A munkavállalóktó| csak olyan adatok kérhetók és tarthatók nyilván, illetve
olyan munkaköri alkalmassági vizsgálatok (ideértve a munka alkalmassági
orvosi vizsgálatot is) elvégzését lehet kérni, amelyet munkaviszonyra
vonatkozó szabály Ír elő, és amelyek munkaviszony létesítéséhez,
fenntartásához és megszüntetéséhez szükségesek és a munkavállaló
személyiségi jogait nem sértik.

(2) A Szövetkezet jogszabályi kötelezettség, illetve munkáltatói jogos érdek
érvényesítése (Rendelet 6, cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony
létesítése, fenntartása vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló
alábbi adatait: :

1. név,
2. születési név,
3. születési helye, ideje,
4. anyja neve,
5. lakcíme,
6. állampolgársága,
7. adőazonosító jele,
B. TAJ száma,
9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
10. telefonszám,
11. e-mail cím,
12. személyi igazolvány száma,
1 3. lakcímkártya száma,
14. bankszámlaszáma (ha a fizetés bankszámlára való átutalással történik),
15. online azonosító (ha van)
'16. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
17. munkaköre,
1 8. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
19. önéletrajz,
20. fényképe,,(ha ezt kérték pl, az önéletrajzhoz),
21. a munkabérrel, a bérfizetéssel, és egyéb juttatásokkal kapcsolatos adatok,
22. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve
Írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozás, illetve ennek jogosultságát
igazoló okirat,
23. a munkavállaló munkájának értékelését tartalmazó irat,
24. a munkaviszony megszűnésének módja, az erre vonatkozó iratok,
25 erkölcsi bizonyítvány (ha a munkakörhöz szükséges),



26. a munkaköri alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó iratok,
27. magánnyugdíj pénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság
esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági
száma,
28, külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalásijogosultságot
igazoló dokumentumának megnevezése és száma,
29. munkavállalót ért baleset jegyzőkönyvében rögzített adatok;
30. saját személygépkocsi hivatali célra történő használata esetén a gépjármű
forgalmi rendszáma és a jo§asítvány száfia;
31. ha a munkakör ellátásához jogosítvány szükséges, a jogosítvány száma és
másolata.

(3) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a Szövetkezet csak
a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából
kezel.

(4) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, a munkáltatói jogkör
gyakorlója. A Szövetkezet munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói, a
bérszámfejtést és könyvelést végző munkatársak és adatfeldolgozők kizárólag az
adott feladat ellátásához szükséges személyes adatokat ismerhetik meg.

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama,. az 1-5, a 7-9,, 16.,21-22.,27. a
munkaviszony megszűnését követő 50 év, a többi adat tekintetében 3 év. [az adatok
tárolásánál a Társaság iratkezelési szabályzatát, valamint abban a7" iratok
selejtezésére meghatározott időtartarnot is figyelernbe kell venni, il|etve a
kettőt összhangba kell hozni]

(6) Az adatkezelés jogalapja: a Munka törvénykönyvén, a társadalombiztosítási-,
adÓ- és nyugdíjjogszabályokon, és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén
alapul.

(7) A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a jelen Tájékoztató
átadásával tájékoztatja a munkavállalót személyes adatainak kezeléséről és a
személyhez fűződő jogairól.

1.2. Alkalmasságl vizsgálatokkal - ideérfue a munkaköri alkalmassági orvosi
vizsgálatot is - kapcsolatos adatkezelés

(1) A munkavállalóval csak olyan alkalmassági vizsgálat végeztethető el, amelyet
jogszabály, vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely
munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség
teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt a munkavállalókat részletesen
tájékoztatni kell többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség,
képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik, ás
miért kell. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni
kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és számáról, valamint a pontos
jogszabályhelyről is.



(2) A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri, valamint az egészségügyi
alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.

(3) Az adatkezelés jogalapja: jogszabály (a Munka törvénykönyve, a munkaköri,
szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleménYezéséről szóló 33/199B. (Vl. 24.) NM rendelet) és a munkáltató jogos
érdeke.

(4) A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása,
munkakör betöltése,

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a vizsgálat
eredménYét a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot Úégző szakember
ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt ka§hatja meg, hogy a vizsgált
személY a munkára (adott munkakör ellátására) alkalmas-e vagy sem, illótve millen
feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetue annak teiles
dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.

ÍOi A személYes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését
követő 3 év.

í.3. Felvételre jelentkező szemétyek adatainak kezelése

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési
helYe, ideje, anyja neve, lakcíme, képesítési adatok, az erre vonatkozó bizonyítvány-
másolatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, önéletralz, a benyújtott pályázat, a
jelentkezőről készített munkáltatói értékelés (feljegyzés).

|?) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a
kiválasztott személlyel munkaszerződés megkötése. Azérintettet az elutasító döntés
meghozatalát követő 15 napon belül tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt
választotta az adott állásra,

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.(3)

(4) A személyes adatok címzettjei:
jogosult vezető vagy testület, a
munkavállalók.

a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására
munkaügyi, személyzeti feladatokat ellátó

ÍSl A személyes adatok tárolásának időtartama: a jelentkezés, pályázatelbírálását
kÖvet9 15 nap. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait'" la. napon törölni
kell. TÖrÖlni kell annak a jelentkezőnek az adatait is, ati jelentkezését, pályázaíát
visszavonta.

(6) A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása
alaPján Őrizheti meg az (5) pontban foglalt határidőn túl a pályázatokat, feliéve, ha
azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése
érdekében szükség van. E hozzáiárulást a felvételi e|járás lezárását követóen _ a (2)
bekezdésben foglalt határidőig - kell kérni a jelentkezőktől.



!ll. FEJEZET
TAGOK (TU LAJ DONOSOK) NYLVÁNTARTÁSA

2- § Tagsági -tulajdonosi minőségget kapcsotatos személyes adatok
kezelése

SzÉv"eíkeaef eseíéru

(1)

1. {léy,
2, születési néu,
3. szütetési helve, ideje,
4. anltía neve,
§., |§k§íffie_,
6. adóazanosít§ ieta
7.TAJ szówa.
9. telefanszám.
1ü. e*msit círr,
11, személyi igazalvá.nv sz.ámp"
1 2, lakqí mkárt:ta száma,

ámlaszám bárrne
történik"},,,
14. online azanasító (ha vaü}
t s. taq§á§i vi§zafi
16, a vaqyoni hozráiárulás méftéke ,tulajdanrész mórtók*
17. a kűzüsségi alapb§l nvújtatt táí§oqatásr.qvoratkazói adatak:

nlára való alássa/

18,haak
1-,'í5. pontban fgqlalt adata'.

?qi alaí}ból_a ta,q hazzátartazóia is részesedik a hazzáí

'2} A sze adatak cf, i: a szövetke elnöke. A szövetkezet
felada ellátó munkavállalói ab tésk lést véaző

k, valamint a ket ve társ kiz
feladat ellátásához szüksóges adatakat ismerh*tik áiieg.

időtartama 1^v.. 15-1ő.
rnegszűnését .kóv*tő 5 év [az adatok tárolásánál a Sztiveit<ezet iratkeielési
szabálYzatát, valamirtt abban az iratok selejtezésére meghatározott időtartamot
is figyelembe kell venni, illetve a kettőt összhangua t<ell hozni], a_ t§bbi adat
tekintetében 3 9v.

4} Az érintettel az zelós kózőlni kall, hagv az adatkazalős a
zövetkeze szóló 2a06. év X. tó zrsadalambiztasítási-. adó- és

iaqszabálvakan a szüvetkez*t árdekeinek á sítósérl a



lV. FEJEZET
JoG! KÖTELEZETTSÉGEN ALAPUlÓ nonrxezelÉsex

3. § Adatkezelés az adŐ- és számviteli kötelezettségek, a föIdhasználatta|
ka Pcsolatos adatszo l gá ltatás (föld használati n yi lvá n ta rtás ba tö rté nő bejegyzés,
támogatás i génylés) teljesítése céljából

(1) A Társaság kezeli a vevőként, szállítóként, integrációban résztvevőként, föld
bérbeadójaként, 

_ 
szolgáltatás igénybe vevőjeként, illetve vele egyéb üzleti

kaPcsolatban álló vagy üzleti kapcsolatba lépó természetes szemétyetiiorvenyben
meg határozott adatait.

(2) .A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy természetes
személYazonosító adatai: név (előzó név) születési hely, idő, anyja á"u", lakcíme,
adószáma és adóazonosító száma vállalkozői igaiolvány iiá-^, őstermelői
igazolvány száma. Földhaszonbérlet esetén fentieken túl a bérbeadó:
államPolgársága, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarai
tagsági azonosító száma, a bérleti szerződés tárgyát képező ingátlan(ok) helyrajzi
száma.

(3) _Az adatkezelés jogalapja: az adójogszabályokban (pl. az általános forgalmi
adóról szóló 2017. évi CXXVIl. törvény, a személyi jovedelémadóról szóló 1995, éviCXVll. tÖrvénY, az adőzás rendjéről szóló ZOll.'evi CL. törvény, a mező- és
erdőgazdasági fóldek forgalmáról szóló 2013. évi CXX;l, tv. és " Éetu. (2013. éviCCXll- tv.), foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve azok teljesítése,
valamint szerződ_éskötést megelőzően megteóndő intézkedések (sierzódés
megkÖtése), szerződés-módosítás esetén: szeriődés teljesítése) jogcímen alapul.

L4) A személYes adatok címzettjei: (az adatokat megismerheti, kezelheti): aTársaság szerződés megkötésével,- nyilvántartásával kápcsolatos feladatokat-,
továbbá a kÖnYvelési,- adózási feladatokat ellátó munkavállalói és a Társaság
vezetője.

§l _A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő
7 év. [Ha jogszabály {pl, valamely támogatási jogszabály, stb,} *n,i*t hosszabb időtállaPÍt meg a szerződések nyilvántartásáá, illeive tárolására, akkor ejogsza bá |yokba n meg hatá rozott id őta rta mot ke l l sze repeltetn i. ]

4. § kifizetői fela.datok ellátásához kapcsolódó adatkezelés

(1) A Szövetkezet jogi- kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben
fiogszabályban) előírt adó- és járulékkötelezettségek teljesitáse (adó-, adóel|leg,
járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadatombiztoóitasi ugyintezes) céljábói
kezeli azon érintettek munkavállalók, #r:n q??&:piag,H:L._,sewea_._ssaWZnmafu
foglalkoztatottak,egyébjuttatásbanrészesülők:őWrtszeméW
adatait, akikkel kifizetői (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art. 7.§
31.) kapcsolatban áll.



(2) A kezelt adatok köre: a természetes személy természetes személyazonosító
adatai: név (előző név) születési hely, idó, anyiá neve, lakcíme, adószáma ésadóazonosító száma, társadalombiztositási azonosito 1"t" (TAJ szám), ha azérintettnYugdíjas, a nYugdíjas törzsszáma. Amennyiben az adótörvények ehhezjogkÖvetkezménYt fŰznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja
tv. aO.§) és szakszervezeti (Szja 47.§ (2) b./) tagságra vonatko zó adatait az adó- ésjárulékkÖtelezettségek teljésítése (bérszámfejtéé, társadalombiztosítási ügyintézés)
céljából.

(3) Az adatkezelés jogcíme: az adőjogszabályokban (az általános forgalmi adóról
szóló 2017, évi CXXV|l. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVll.
tÖrvénY, az adÓzás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény), a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e Jzolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvényben foglalt kötelezettségeknek uáro ,"gr"lelés, illetve
azok teljesítése.

(4) A személYes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony
megszűnését követő 7 év.

Í9) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási-, bérszámfejtési-,
társadalombiztosítási- (klfizetői), könyvelői feladatait ettáto munkavállalói.

V. FEJEZET
SZERZŐDÉSerHeZ KAPCSOLÓOÓ ADATKEZELÉSEK

5. § Szerződéses kapcsolatban álló partnerek ([bérbeadók {földtutajdonosok,haszonélvezők| vevők, szálIítók) személyes adatáinak nyilvániartása, kezelése

(1) Az adatkezelés jogcíme: szerződéskötést megelőzően megteendő
intézkedés ek, szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése

(2) Az érintettek köre: a bérbeadóként, vevőként, szállítóként, integrációban
résztvevők ént szerződ ött te rm észetes szem é lye k.

(3) A kezelt adatok köre: az érintett neve, születési neve, születési helye, ideje,
anYja neve, lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, vállalkozói-, őstermetői
igazolvánY száma, személyi igazolvány száma,lakcíme, székhelye, telefonszáma, e-mail címe, honlap-címe, bankszámlaszáma, vevőszáma (ügyfélszáma,
rendelésszáma), *rsltn* a&****ít;*ia1.

(4) A mezŐ- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013, évi CXXll.
tÖrvénnyel ÖsszefÜggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013.



évi CCX|l, tÖrvénYben (a továbbiakban: Fétv.), valamint a földhasználati nyilvántartás
részletes szabályairól szóló 356t2OO7. (Xll. 23.) Korm. rendeletben foglalt
kÖtelezettség teljesítése érdekében a termőfóldet bérbe adó földtulajdo"nos
(haszonélvező) esetében a kezelt adatok köre:

a,) természetes szem ély szerződő fél
aa) természetes személyazonosító adatait (szerződött természetes személy

neve, előző neve, születési helye, ideje, anyja neve),
ab) személYi azonosítóját a polgárok személyi adatainak és lakcímének

nYilvántartásáról 9zóló törvény hatálya alá tartozó természetes személyek esetében,
ac) a személyi azonosítóval nem rendelkező személy esetében'" rotu. 2/A §-ban meghatározo\t belső egyedi azonosító számot, feltéve, ha arról tájékoztatáét

kapott,
ad) állampolgárságát,
ae) lakcímét;
b) a gazdálkodó szervezet szerződő fél esetében
ba) a vezető tisztségviselő vagy cégvezető családi és utónevét, lakcímét, illetve

a törvényes képviselő családi és utónevét, tisztségét,
bb) a részéről eljáró meghatalmazott termés}etes személy családi és utónevét,

lakcímét,
c) Ha a szerződő természetes személy tagja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági

és Vidékfejlesztési Kamarának akkor a tagsági azonosító ézámát is tartalm}znia ke-ll
a szerződésnek, amelyet a Társaság nyilván tart.

d) A bérleti szerződés tárgyát képező fóld helyra jzi száma.

(5) A személyes adatok címzettjei: a szövetkezet földhaszonbérleti
szerződéseket nYilvántartó dolgozói, a könyvelési, adózási feladatokat ellátó
munkavállalói, és adatfeldol gozői.

16l A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő
7 év [i-{a jagszabály (pl" valamely támogatási jcgszabály, stb.) *n,i*l hosszabb időtállaPÍt meg a szerződések nyilvántartására, illeive tárolására, akkor ejogszabálYokban meghatározott időtarlamot kell szerepeltetni,] Ha a
földhaszonbérleti szerződést a hatóság nem hagyja jóvá, ügv a lovanagyasmegtagadását követő 30 nap, kivéve, ha a jóváhagyás megtagááasa miatt péies
eljárás indul. Ebben az esetben a per jogerős befejezését kovető áo nap.

(7) Az adatkezelés jogalapja: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
2Ü13. évi CXXll, törvónnyel összefüggő egyes rendelkezósekról és átmeneti
szabálYokról szólÓ 2013. évi CCX|l. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 13. és 48.
Paragrafusában, a fÖldhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 35a2oa7.
(Xll. 23.) Korm, rendeletben, az adójogszabályokban és a támógatási jogszabályban
(P|. 2007. XVll. . tv.) foglalt kötelezettségeknek való megfélelés,' illetve azok
teljesítése, valamint szerződéskötést megelőzően megteendő intézkedések
(szerződés megkötése), fszerződés-módosítás esetén: izerződés teljesítése]
jogcímen alapul.

{e} Az érintett személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az
adatkezelés a Fétv. törvényben,- a földhasználati nyilvántartás részletes szabályáiról
szóló 35612007. (Xll. 23.) Korm, rendeletben, az adójogszabályokban 1a szemetyi



jÖvedelemadóról szóló 1995. évi CXV!l. törvény) és a támogatási jogszabályban (pl.
2007. XVll. törvénY) foglaltaknak való megfelelés, továbbá slerzodejtötési ózándék,
illetve szerződés teljesítése jogcímen alaput, A tájékoztatás megtörténhet magában aszerződésben, illetve az annak mellékletét képeiő tájékoztató6an vagy a hónlapon
közzétett adatkezelési tájékoztatóban is.

6. § Jogi személY Partnerek természetes szeméIy képviselőinek személyes
adatai

(1)A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe,
te lefon szá m a, e-m a i l cím e, w*.3.yry.* w.a*wxs*z?*xa

(2) 

^ 
személYes adatok kezelésének célja: a Szövetkezet jogi személy

Pa rtnerével szerződés meg kötése, teljes ítése, üzleti kapcsolattartás.

(3) Az adatkezelés jogalapja: a Szövetkezet jogos érdeke.

(4) A személYes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Szövetkezet
szerződést kötő (nyilvántartó), valamint a könyveléói feladatokat ellátó
munkavállalói. I

(5) A személYes adatok tárolásának időtartam a: az üzleti kapcsolat, illetve az
érintett képviseői minőségének fennállását követő 5 év. Ha ;ogszabály (pl.
adótÖrvénY, stb.) ennél hosszabb időt állapít meg a szerződések
nYilvántartására, illetve tárolására, akkor e jogszabályok-ban meghatározott
időtartam.

7. § Adatkezelés a pénzrnosás elleni kötelezettségek teiljesítós e cőljából

[ha az adatkezelő a pénzmosás és a terrorizrnus finanszírozás* mege|őzéséről
é* megakadályozásáról szóló 2a1?. évi L|ll. törvény 1.§ h, illetve klpontjábarr
felsorolt tevókenységet fo lytat

(hJ 
_ 
könYvvíteli (könyvelői), adószakórtöi, okleveles adószakértői, adótanácsadói

tevókenysóget megbízási, illetve vállalkazási jogviszony alapján végzőre;

kJ árukereskedőre, amennyiben tevékenysége folytatása során kétmillió-ö tszázezer
forintot elérő vaEy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el;)
akkor ez a pont is szüksése§.I

1

{1) A §zövetkezet jogi köt*|ezetts*g teljesítóse jogcírrrén, a pénzn-rosás *s
te rrorizmus-finanszírozása megelőzóse és m*gakadályozása **litjából'kezeli ügyfel*i,
ezek kéPviselÖi, Ós a tónyleges tulajdcnoscknak a p&nzmasás ós a terrcrizmug
finanszírozása megelőzéséről *s megakadályazá*áról szóló zaft. évi Llll,
tÖrvénYben (Pmt,) meghatározott adatait: aj természetes szernély: családi és
utÓnevót, bl seüíetósi családi ós utónevől, c)állampclgárságát, ds szűeetesi helyót,
id*jét, eJ anyja születósi nevót, íJ lakcímót, ennek"hiányábán ta*.ózka*ási helyet,



gJ azonosítÓ okmánYának típusát és szánrát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa
számát, * bemutatott okiratok másolatát.

t?} A személYes adatok címzettjei; a §zövetkezet szerződéskötóesel kapcsolatos
feladatokat ellátÓ munkavállaíói, a Társaság vezetóje és a Társaság pmt, szerinti
kijelölt szemólye,

{1) A szernélyes adatok tárolásának időtartama: az űzleti kapeso|at megszűnésétó|,
ilíetve az ügyleti megbízá* t*íjesítésótöl számított7 av. {Fmt. 56,§{2))

Vlll. FEJEZET
t Á.lÉt<ozTATÁs Az ÉRI NTETT JoGAIRóL

í2.§

a. Előzetes ájékoződáshoz való jog

|= érintett jo§osult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggó tényekról és
információkr ől az adatkezelés meg kezdését m ege lőzően tá;ekozátást kápjon.
(Rendelet 13-14. cikk)

b. Az érintett hozzáíérésijoga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogY személyes adatainak kezelése folyamatbán uan-e, és tra ityen
adatkezelés folYamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz Áozzáférést kapjon.
(Rendelet 15, cikk),

c. A helyesbítéshez va!ó 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 aria, hogy kérje J-hiányos
személYes adatok egyebek mellett kiegészító nyilatkoiát útján történő -kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

d. A törléshez való jog (,,az elfeledtetéshez vató jog'')
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatk-ezétő inookolatlan késedelem
nélkÜl tÖrÖlje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles
arra, hogy az érintettre vonatkoző személyes adatokat indokolatlan késedelem
nélkÜl tÖrÖlje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.
(Rendelet 17. óik!()

e. Adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az ndatkezelő korlátozza az adatkezelést
ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)

f. A személYes adatok helyesbítéséhez vagy törtéséhez, illefue az
a d atkeze !és ko rláto zásához ka p cs o l ó d ó é rtes ílés i köte I ezettsé g
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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
címzettekról. (Rendelet 19. cikk)

g. Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel 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. (Rendelet 20. cikk)

h. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6, cikk (1) bekezdésének e) pontján
(az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmijogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy 0
pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükség. (Rendelet 21. cikk)

i. Autom atizált döntésho zatal egyed i ü gyekben, beleértve a profilal kotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárőlag automatizált
adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá
nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
(Rendelet 22. cikk)

j. Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandő uniós vagy tagállami jog
jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatJa a 12-22. cikkben és a 34. cikkben
foglalt, valamint a 12-22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel
összhangban (Rendelet 23. cikk).

k. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
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. (Rendelet 34. cikk)

l. A felügyeleti hatóságnál történő panasztétethez való jog (hatósági
jogorvoslathoz való jog)

m. Az érintett jogosult aira, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál
(Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatóság (NAlH) 1O25
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22lc,), ha az érintett megítélése szerint a rá

vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rend elet 77 .

cikk)
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n. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bíróságijogorvoslathoz va1ó
jog

o. Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági
jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű
dÖntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a
Panasszal, vagy három hÓnapon belül nem tájékoztatja az érintettet a
benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak
eredményéről. (Rendelet 78. cikk)

p. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvosIathoz va!ó jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a
személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében
megsértették az e rendelet szerintijogait, (Rendelet 79. cikk)

lX. FEJEZET
AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,

Az ADAT KEZELő l NTÉZKE D És e l

13. § (1) Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatla az érintettet'a jogai
gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

(2) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek
számát, ez a határidő további két hónappal meghosszaOnitrrato. A határidő
meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az ériniettet.

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség
szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán,
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül tájékoztala az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, vaiámint arról,
hogY az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet
bíróság i jogorvoslati jogával,

(5) Az Adatkezelő a Rendelet'13, és 14. cikk szerinti információkat és az érintett
jogairól szóló tájekoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen
biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen
ismétlődő jellege miatt - túlző, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy
té4ékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív
költségekre:
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az
Adatkezelőt terheli.
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(6) Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó
természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

x. FEJEZET
ADATBIzToNsÁG! lNTÉZKEDÉsex

14. § Adatbiztonsági intézkedések

(1) A Szövetkezet valamennyi adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok
biztonsága érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokatazeljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az lnfotv,, érvényre
juttatásához szükségesek.

(2) A Szövetkezet az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy
jogellenes me9semmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan
n yi lvá n oss ágr a hozata l va g y az azokhoz v aló j og os u l atl a n hozzáf érés e l le n .

(3) A Szövetkezet a személyes adatokat bizalmas adatként kezeli. A
munkavállalóknak a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási
kötelezettséget ír elő.

(4) A Szövetkezet az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel
látja el.

(5) A Szövetkezet az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes
program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program
biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között
csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre
szükségük van.

xl. FEJEZET
n rÁlÉxozTATó MEGlsMERTETÉsE

1 5. § l ntézkedések a T ájékoztató m e g is mertetése érdeké be n

(1) A Tájékoztatót meg kell ismertetni a Társaság valamennyi munkavállalójával
(foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy
betartása és érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) munkaköri
kötelezettsége. A munkaszerződési kikötés mintája az Adatkezelési Szabályzat 9.
szám ú mel léklete tartalmazza.
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(2) A Szövetkezet szerződéses kapcsolatba kerülő vagy szerződéses
kapcsolatban lévő természetes személyek figyelmét fel kell hívni, hogy a Tájékoztató
hol található meg, illetve milyen rendelkezéseket tartalmaz.

2018.

§rövetfiezet
l"irh#", gpa: Oíítl6
öíl+rlsá a_2,t1^^^.
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