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BEVEZETES

A termé szetes szemé lyelcrtek a szemé lyes adatok kezelé se tekinteté ben törté nő vé delmé ről é s az
ilyen adatok szabad árámlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kí vüI helyezé sé rőt
szóló Az EURÓzAI zARLAMENT zs l TANÁCS (Eu) 2016/679 RENDEL,ETE (a
tovóbbiakban: Rendelet) előí rja, hogl az Adatkezelő megfelelő inté zkedé seket hoz annak
é rdeké ben, hogl az é rintett ré szé re a szemé lyes adatok kezelé sé re vonatkozó, minden egyes
tájé koztatást tömör, átlátható, é rthető é s könnyen hozzáftrhető formában, világosan é s



kazé rthetően megfogalmazva nyú jtsa, továbbá hog,l az Adatkezelő elősegí ti az é rintett
j o gainak a glakorl ás át.

Az é rintett előzetes tájé knztatási k)telezettsé gé t az információs önrendelkezé si jogról é s az
információszabadságról 201 1. é vi CXIL törvé ny is előí rja.

Az alábbiakban olvasható tájé koztatással e jogszabályi kötelezettsé günlcrtek teszünk eleget.

A tájé koztatást közzé  kell tenni a Szövetkezet honlapján, vag/ az é rintett szemé ly ré szé re

lalré sé re meg kell lilldenL

I. FEJEZET
AZ ADAT I<EZELÓ ME GNEVEZESE

E té tlé ko ztatás kiadój a, e gyb en az Adatkezelő :

Cé gné v: BarátságMezőgazdasági Termelő, Erté kesí tő é s SzolgáItatő Szövetkezet
Szé khely: 7463 Magyaratád,022/5.lT sz. é p.
Cé gegyzé kszé lm: Cg. 14 02 000489
Adő szám: 1 00 6699 I -2- I 4
Ké pviselő : Lackovics Sándor í gazgatőság elnöke
Telefonszám:
Fax:
E-mail cí m:
Honlap:
(a továbbiakban: Szövetkezet)

II. FEJEZET
ADATFEL DoLGoZÓr vrncNEvEZEsE

Adatfeldolgoző: az a termé szetes vagy jogi szemé ly, köáatalmi szerv, ügynöksé g vagy
bármely egyé b szeí v) amely az adatkezelő nevé ben szemé lyes adatokat kezel; (Rendelet 4.

cikk 8.)

Az adatfeldolgoző igé nybevé te|é hez nem kell az é ttntett előzetes beleegyezé se, de sztiksé ges
atájé koztatása. Ennek megfelelően a következő tájé kottatást adjuk:

III. FEJEZET
MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELESEK

1. Munkaügyi, szemé lyzeti nyilvántartás

(1) A munkavállalóktól ktzárőIag olyan adatok ké rhetők é s tarthatók nyilván, valamint olyan
munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok vé geáetők, amelyek munkaviszony lé tesí té sé hez,
fenntartásához é s megszí .inteté sé hez, illetve a szociális-jólé ti juttatások biáosí tásához
sziiksé gesek é s a munkavállaló szemé lyhezfaződőjogait nem sé rtik.

(2) 
^ 

Szövetkezet munkáltatói jogos é rdekeinek é rvé nyesí té se (Rendelet 6. cikk (1)

bekezdé se f)) jogcí mé n munkaviszony lé tesí té se, teljesí té se vagy megszűné se cé ljából kezeli a
munkavállaló alábbi aőatait:



2. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelé s

(1) A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet
munkaviszonyra vonatkozó szabá|y í r elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabáIybarl,
meghatározott jog gyakorlása, kötelezettsé g teljesí té se é rdeké ben sztiksé ges. A vizsgáIat előtt
ré szletesen tájé koztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági
ví zsgáIat milyen ké szsé g, ké pessé g felmé ré sé re irányul, a vizsgáIat milyen eszközzel,
módszerrel törté nik. Amennyibenjogszabá|v í rja elő avizsgáIat elvé gzé sé t, akkor tájé koztatni
kell a munkavállalókat a jogszabáIy cí mé ről é s a pontos jogszabályhelyről is.

(2) A munkaalkalmasságra, felké szültsé gre irányuló tesálapok a munkáltató mind a
munkaviszony lé tesí té se előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti a
munkavállalókkal.

(3) Az egyé rtelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok haté konyabb
ellátása, megszervezé se é rdeké ben csak akkor tölthető ki a munkavállalók nagyobb
csoportjával pszichológiaí , vagy szemé lyisé gjegyek kutatására alkalmas tesztlap, ha az
elemzé s során felszí nre került adatok nem köthetők az egyes konkré t munkavállalőI<hoz,
vagyis anonim módon törté nik az adatok feldolgozása.

(4) A kezelhető szemé lyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság té nye, é s az elŰez
sziiksé ges felté telek.

(5) Az adatkezelé s jogalapja: a munkáltató jogos é rdeke.

(6) A szemé lyes adatok kezelé sé nek cé lja: munkaviszony lé tesí té se, fenntartása , munkakör
betölté se.

(7) A szemé lyes adatok cí mzettjeí , illetve a cí mzettek kategóriái: A vizsgáIat eredmé nyt a
vizsgáIt munkavállalók, illetve a vizsgálatot vé gző szakember ismerhetik meg. A munkáltató
csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgáIt szemé ly a munkára alkalmas-e vagy
sem, illetve milyen felté telek biaosí tandók ehhez. A vizsgálat ré szleteit, illetve annak teljes
dokumentáciőját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.

(8) A szemé lyes adatok kezelé sé nek időtartama: a munkaviszony megszú né sé t követő 3 é v.

3. Felvé telre jelentkező munkavállalók adatainak kezelé se, pályánatok, öné letrajzok

(1) A kezelhető szemé lyes adatok köre: a termé szetes szemé ly neve, születé si ideje, helye,
aí Iyja neve, lakcí m, ké pesí té si adatok, fenyké p, telefonszám, e-mail cí m, a jelentkezőről
ké szí tett munkáltatói feljegyzé s (ha van).

(2) A szemé lyes adatok kezelé sé nek cé lja: jelentkezé s, pályé lzat elbí ráIása, a kiválasáottal
munkaszerződé s köté se. Az é rintettet tájé koú atni kell arról, ha a munkáltató nem őt
váIasú otta az adott áIlásra.

(3) 
^z 

adatkezelé  s j o galapj a : az é rirrteí t hozzájé ru|ása.

(4) A szemé lyes adatok cí mzetí jei, illetve a cí mzettek kategóriái: a Szövetk ezetné l
munkáltatói jogok gyakorlásara jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.
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1. né v
2. születé si né v,,
3. születé si ideje,
4. anyja neve,
5. lakcí me,
6. állampolgánsága,
7. adőazonosí tó jele,
8. TAJ száma,
9. nyugdí jas törzsszám (nyugdí jas munkavállaló eseté n),
10. telefonszáí n,
1 l. e-mail cí m,
12. szemé lyi igazolv ány száma,
1 3 . lakcí me t igazolő hatósági igazolv é ny száma,
1 4. bankszrámlaszé lma,
15. online azonosí tó (ha van)
16. munkába lé pé sé nek kezdő é s befejező időpontja,
17. munkakör,
1 8. iskolai vé gzettsé gé t, szakké p zettsé gé t igazolő okmany másolata,
19. fé nyké p,
20. öné letrajz,
21. munkabé ré nek összege, abé rfizeté ssel, egyé b juttatásaival kapcsolatos adatok,
22. a munkavállalő munkabé ré ből jogerős hatí lrozat vagy jogszabáIy, illetve í rásbeli
hozzájarulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
23. a munkavállaló munkájanak é rté kelé se,
24. a mlnkaviszony megszűné sé nek módj a, indokai,
25. munkakörtől fiiggően erkölcsi bizonyí trámy a
26. a mlnkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzé se,
27. magátnnyugdijpé rutáti é s önké ntes kölcsönös biáosí tó pé nztái tagság eseté n a pé rutár
megnevezé se, azonosí tő szátma é s a munkavállaló tagsági száma,
2 8 munkav áIIaIőt é rt bal e setek j e gyzőkönyveib en r ö gzí tett adatokat;
29. a Szövetkezetné l biáonsági é s vagyonvé delmi cé lbóI alkalmazott kamera é s belé ptető
rendszer,illetve a helymeghat fuoző rendszerek áItal ú gzí tett adatokat.

(3) Betegsé gre é s szakszervezeti tagságara vonatkoző adatokat a munkáltatő csak a Munka
Törvé nykönyvben meg}tatározott jog, vagy kötelezettsé g teljesí té se cé ljából kezel.

(4) A szemé lyes adatok cí mzettjei: a munkáltatő vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a
Szövetkezet munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói é s adatfeldolgozói.

(5) A Szövetkezet tulajdonosai ré szé re csak a vezető állású  munkavállalók szemé lyes adatai
továbbí thatók.

(6) A szemé lyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűné sé t követő 3 é v.

(7) Az é rintettel az adaikezelé s megkezdé se előtt közölni kell, hogy az adatkezelé s a Munka
törvé nykönyvé n é s a munkáltató jogos é rdekeinek é rvé nyesí té sé n alapul

lt



(5) A szemé lyes adatok tarolásának í dőtartama: A jelentkezé s, páIyé nat elbí rálásáig. A ki nem
választott jelentkezők szemé lyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki
j elentkezé s é t, pály ánatát vis szavonta.

(6) A munkáltató csak az é rintett kifejezett, egyé rtelmű é s önké ntes hozzájárvlása alapjé n
Őrizhetí  meg a pályazatokat, felté ve, haazokmegőrzé sé re a jogszabályokkal összhangban álló
adatkezelé si cé lja elé ré se é rdeké ben sztiksé g van. E hozzájáruIást a felvé teli eljarás lezfuását
követően kell ké rni a j elentkezőktől.

4. E-mail fiók használatának ellenőrzé sé vel kapcsolatos adatkezelé s

(1) Ha a Szövetkezet e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezé sé re - ezene-mail cí met
é s fiókot a munkavállalőkizarőlag munkaköri feladatai cé Ijé rahasznáIhatja, annak é rdeké ben,
hogy a munkavállalók ezen kereszhil tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a munkáltató
ké pviseleté ben levelezzenek az ügyfelekkel, más szemé lyekkeI, szervezetekkel.
(2) 

^ 
munkavállalő az e-mail fiókot szemé lyes cé lra nem hasznáIhatja, a fiókban szemé lyes

leveleket nem tárolhat.
(3) A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát é s használatát rendszeresen - 3
havonta - ellenőrimi, ennek sorrán az adatkezelé s jogalapja a munkáltató jogos é rdeke. Az
ellenőrzé s cé lja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezé s betartásának
ellenőrzé se,továbbá a munkavállalói kötelezettsé gek (Mt. 8.§, 52. §) ellenőrzé se.
(4) Az ellenőrzé sre amunkáltatővezetője,yagy amunkáltatói jogok gyakorlója jogosult.
(5) Amennyiben az ellenőrzé s körülmé nyei nem zarják ki ennek lehetősé gé t, biáosí tani kell,
hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzé s során.
(6) Az ellenőrzé s előtt tájé kortatru kell a munkavállalőt arről, hogy milyen munkáltatói
é rdek miatt kerül sor az ellenőrzé sre, munkáltatő ré szé ről ki vé geáeti az ellenőrzé st, - milyen
szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzé sre (fokozatosság elvé nek betartása) é s mi az eljárás
menete, - milyen jogai é s jogorvoslati lehetősé gei vannak a az e-mul fiók ellenőrzé sé vel
együtt j aró adatkezelé ssel kapcsolatbarr.
(7) Az ellenőrzé s során a fokozatosság elvé t kell alkalmazni, í gy elsődlegesen az e-mail
cí mé ből é s targyából kell megállapí tani, hogy az a munkavállalő munkaköri feladatával
kapcsolatos, é s nem szemé lyes cé lú . Nem szemé lyes cé lú  e-mailek tartalmát a munkáltatő
korlátozás né lkül vizsgálhatja.
(8) Ha jelen szabályzat rendelkezé seivel ellenté tben az állapí tható meg, hogy a munkavállaló
az e-mail fiókot szemé lyes cé lra használta, fel kell szőlí tani a munkaváIlalőt, hogy a
szemé lyes adatokat haladé ktalanul törölje. A munkavállaló távollé te, vagy
együttműködé sé nek Inánya eseté n a szemé lyes adatokat az ellenőrzé skor a munkáltató törli.
Az e-mail fiók jelen szabáIyzattal ellenté tes használata mí att a munkáltató a munkavállatóval
szemben munkaj o gi j o gkövetkezmé nyeket alkalmazhat.
(9) A munkavállalő az e-mail fiók ellenőrzé sé vel együtt járő adatkezelé ssel kapcsolatban e
szabályzatnak az é intettjogairól szőlő fejezeté ben í rt jogokkal é lhet.

5. számí tógé po laptopo,tablet ellenőrzé sé vel kapcsolatos adatkezelé s

(1) A Szövetkezet áItaI a munkavállalő ré szé re munkavé gzé s cé ljára rendelkezé sre bocsátott
számí tőgé pet, laptopot, tabletet a munkavállalő kizarőlag munkaköri feladata eIlátásé ra
hasznáIhatja, ezek magáncé lú  használatű a Szövetkezet megtiltja) ezen eszközökön
munkavállalÓ semmilyen szemé lyes adatot, levelezé sé t nem kezelheti é s nem trárolhatja.
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munkáltató ezen eszközökön trárolt adatokat ellenőrizheti. Ezen eszközök munkáltatő áItali
ellenőrzé sé re é s jogkövetkezmé nyire egyebekben az előbbil.4. pont rendelkezé sei irányadók.

6. A munkahelyi internethasznála t e||enőrzé s é vel kapcs olatos adatkezelé s

(1) A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, e

szemé lyes cé lú  munkahelyi internethasznáIatot a munkáltató megliltj a.

(2) 
^ 

munkaköri feladatké nt a Szövetkezet nevé ben elvé gzett internetes regisztrációl
jogosultja a Szövetkezet, a rcgí sztráciő során a Szövetkezetre vtalő azonosí tót, jelszót kel-

alkalmazní . Amennyiben a szemé lyes adatok megadása is sztiksé ges a regisztráciőhoz, e

munkaviszony megszűné sekor azok törlé sé t köteles kezdemé nyezni a Szövetkezet.
(3) A munkavállaló munkahelyi intemethasználatát a munkáItatő ellenőrí zheti, amelyre é l
j o gkövetke zmé nyí r e az 1 .4. pont rendelkezé sei irányadók.

7. Cé ges mobiltelefon használatának ellenőrzé sé vel kapcsolatos adatkezelé s

(1) A munkáltató nem engedé lyezi a cé ges mobiltelefon magáncé lú  hasznáIatát, t

mobiltelefon csak munkavé gzé ssel összeftiggő cé lokra hasznáIhatő, é s a munkáltat(
valamennyi kimenő hí vás hí vószámát é s adatait, továbbá a mobiltelefonon tarolt adatoka
ellenőrizheti.

(2) A munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a cé ges mobiltelefont magáncé lrt
hasznáú ta. Ez esetben az ellenőtzé s akké nt folytatható le, hogy a munkáltató hí vásré szletező,
ké r a telefonszolgáttatótő| é s felhí vja a munkaválIalőt arra, hogy a dokumentumon i
magancé lú  hí vások eseté ben a hí vott számokat tegye
felismerhetetlenné . A munkáltató előirhatja, hogy a magáncé lú  hí vások költsé geit t

munkavállaló viselje.

(3) Egyebekben az ellenőrzé sre é s jogkövetkezmé nyire az 1.4. pont rendelkezé sei irrányadók.

8. GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelé s

(1) A GPS rendszer alkalmazásé nak jogalapja a munkáltatói jogos é rdek, cé ljt
munkaszervezé s, logisztika, munkavállalói kötelezettsé gek teljesí té sé nek ellenőrzé se.

(2) A kezelt adatok: gé pjármű rendszáma, a megtett ú tvonal, távolság, gé pjármtihasznála
ideje.

(3) Az ellenőrzé s csak munkaidőben törté nhet é s nem ellenőrizhető a munkavállalók foldrqz
helyzete munkaidőn kí vül. Egyebekben a munkáltatói ellenőrzé ste é s jogkövetkezmé nyire ai
1 .4. pont rendelkezé sei irányadók.

9. Munkahelyi be- é s kilé pteté ssel kapcsolatos adatkezelé s

(1) Belé ptető rendszer (nem elektronikus) működteté se eseté n tájé koztatást kell elhelyezni a:

adatkezelő szemé lyé rőI é s az adatok kezelé sé nek módjáról.

(2) 
^ 

kezelhető szemé lyes adatok köre: a termé szetes szemé ly neve, lakcí me, gé pkocs
rendszáma, belé pé s, kilé pé s ideje.



(7) Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert akalmazni olyan helyisé gben, amelyben a
megfigyelé s az emberi mé ltóságot sé rtheti, í gy különöseí  az öltözőkben, zú tartyzőkban, az
illemhelyisé gekben vagy pé ldául orvosi szobában, illetve az allhoz tartoző váróban, továbbá
az olyan helyisé gben sem, amely a munkavállalók munkaközi sziineté nek eltölté se cé ljából
lett kijelölve.

(8) Ha a munkahely területé n jogszenien senki sem tartózkodhat - í gy különösen munkaidőn
kí vül vagy a munkaszüneti napokon - akkor a munkahely teljes területe (í gy pé IdfuI az
öltözők, illemhelyek, munkaközi szünetre kijelölt helyisé gek) megfigyelhető.

(9) Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzí tett adatok megtekinté sé re a törvé nyben erre

feljogosí tottakon kí vül a jogsé rté sek feltrárása é s a rendszer működé sé nek ellenőrzé s cé IjábőI a
kezelő szemé Iyzet, a munkáltatő vezetője é s helyettese, továbbá a megfigyelt terület
munkahelyi v ezetője j ogosult.

Iv. FEJEZET
§ZF,F.ZőDE srrnz KAPC S ol,ÓuÓ ADATKE ZELE sEK

1. Szerződő partnerek adatainak kezelé se - haszonbé rbeadók, haszonbé rbeadóko vevők,
szállí tók nyilvántartása

(1) A Szövetkezet szerződé s teljesí té se jogcí mé n a szerződé s megköté se, teljesí té se,
megszűné se, szerződé si kedvezmé ny nyú jtása cé ljából kezeli a vele haszonbé rbeadók,
vevőké nt, szálLí tőké nt szerződött termé szetes szemé ly nevé t, izületé si nevé t, születé si idejé t,
aí Lyja nevé t, lakcí mé t, adóazonosí tő jelé t, adőszé tmát, váIlalkozói, őstermelői igazolvány
számát, szemé lyi í gazolvány számát, lakcí mé t, szé khely, telephely cí mé t, telefonszámát, e-

mail cí mé t, honlap-cí mé t, bankszé m,Iaszámé ú , vevőszátmát (ügyfelszárrtáú ., rendelé sszámát),
online azonosí tőját (haszonbé rbeadók, vevők, száIlí tők listája, törzsvásarlási listák), Ezen
adatkezelé s jogszeninek minősül akkor is, ha az adatkezelé s a szerződé s megköté sé t
megelőzően az é intett ké ré sé re törté nő lé pé sek megté telé hez sziiksé ges. A szemé lyes adatok
cí mzettjeí : a Szövetkezet ügyfé lkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
könyvelé si , adőzé si feladatokat ellátó munkavállalói, é s adatfeldolgozői. A szemé lyes adatok
kezelé sé nek idótartama: a szerződé s megszűné sé t követő 5 é v.

(2) Az é rintettel az adatkezelé s megkezdé se előtt közölni kell, hogy az adatkezelé s a
szerződé s teljesí té se jogcí mé n alapul, az atájé koztaás törté nhet a szerződé sben is.

(3) 
^zé rintettet 

szemé lyes adataiadatfeldolg oző ré szé retörté nő átadásaról í ájé koztatni kell.

2. Jogi szemé ly ügyfeleko haszonbé rbeadók, vevők, szállí tók termé szetes szemé ly
ké pviselőinek elé rhetősé gi adatai

(1) A kezelhető szemé lyes adatok köre: a termé szetes szemé ly neve, cí me, telefonszáma, e-

mail cí me, online azonosí tója.

(2) 
^ 

szemé lyes adatok kezelé sé nek cé lja: a Szövetkezet jogi szemé ly partneré vel kötött
szerződé s teljesí té se, üzleti kapcsolattartás, jogalapj a: az é intetthozzájáruIása.
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(3) Az adatkezelé s jogalapja: a munkáltató jogos é rdekeinek é rvónyesí té se.

(4) A szemé lyes adatok kezelé sé nek cé lja: vagyonvé delem, szerződé s teljesí té se,
munkavállalói ktitelezettsé gek teljesí té sé nek ellenőrzé se.

(5) A szemé lyes adatok cí mzettlei, illetve a cí mzetlek kategóriái: a Szövetkezetné l
munkáltatói jogok gyakorlásara jogosult vezető, adatfeldolgozőké t:rt a Szövetkezet
vagyonvé delmimegbí zottjánakfoglalkoztatottjai.

(6) A szemé lyes adatok tarolásrának időtartama: 6 hónap

10. Munkahelyi kamerás megfigyelé ssel kapcsolatos adatkezelé s

(1) Szövetkezetunk a szé khelyé n, telephelyé n, az ügyfelfogadásra nyitva álIő helyisé geiben az
emberi é let, testi é psé g, szemé lyi szabadság, az ilzleti titok vé delme é s a vagyonvé delem
cé ljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. amely ké p-, hang-, vagy ké p- é s
hartgrögzí té st is lehetővé  tesz, ez alapjé n szemé lyes adatrak tekinthető az é rintettmagatartása
is, amit a kamera rögzí t.

(2) Ezen adatkezelé s jogalapja a munkáltató jogos é rdekeinek é rvé nyesí té se, é s az é rinteí t
hozzájárulása.

(3) 
^z 

elektronikus megfigyelőrendszer adott területen törté nő alkalmazásának té nyé ről jól
láthatő helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kí vanó harmadik szemé lyek
tájé koződását elősegí tő módon figyelemfelhí vő jelzé st, tájé koztatást kell elhelyezni. A
tájé koztatást minden egyes kamera vonatkozásában meg kell adni. Ez a tájé koztatás
tartalmazza az elektronikai vagyonvé delmi rendszer által folytatott megfigyelé s té nyé ről,
valamint a rendszer által rögzí tett, szemé lyes adatokat tartalmaző ké p- é s hangfelvé tel
ké szí té sé nek, tárolásának cé ljáról, az adatkezelé s jogalapjátől, a felvé tel tárolásrának helyé ről,
a té rolás időtaí taí né !í őI, a rendszert alkalmaző (iizemeltető) szemé lyé ről, az adatok
megismeré sé re jogosult szemé lyek köré ről, továhbá az é Ántettek jogaira é s é rvé nyesí té stik
rendjé re vonatkozó rendelkezé seiről szőIő tájé koztatást is.

(4) A megfigyelt területre belé pő harmadik szemé lyekről (ügyfelek, látogatók, vendé gek) ké p
é s hangfelvé tel a hozzájárulásukkal ké szí thető é s kezelhető. A hozzájárulás ráutaló
magatartással is megadható. Ráutaló magatartás kiilönösen, ha az otí  ártőzkodő termé szetes
szemé ly a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer
alkalmazásátőItájé koztatő jelzé s,ismerteté sellené reaterületrebemegy.

(5) A rögzí tett felvé teleket felhasználás hiányában maximum 3 (harom) munkanapig
Őrizhetők meg. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzí tett ké p-, hang-, vagy ké p- é s
hangfelvé telt, valamint más szemé lyes adatot bí rósági vagy más hatósági eljarásban
bizonyí té kké nt kí vánjak felhasználni.

(6) Az,akinek jogátvagyjogos é rdeké t aké p-, hang-, vagy aké p- ós hangfelvé tel adatának
rögzí té se é rinti, a ké p-, hang-, valamint ké p- é s hangfelvé tel rögzí té sé tőI számí tolt három
munkanapon beliil jog{í nak vagy jogos é rdeké nek igazolásával ké rheti, bogy az adatot annak
kezelője ne semmisí tse meg, illetve ne törölje.
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(3) A szemé lyes adatok cí mzeí tjei, illetve a cí mzeí tek kategóriái: a Szövetkezet
ügyfelszolgáIattalkapcsolatosfeladatokateIIátőmunkavállalói.

(4) A szemé lyes adatok tárolásanak időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az é intett
ké pviselői minősé gé nek fennállását követő 5 é vig.

v. FEJEZET
JOGI rÖrnr,nznTTsEGEN ALAPULÓ ADATKEZELESEK

1. Adatkezelós adó- é s számviteli kötelezettsé gek teljesí té se cé ljából

(1) A Szövetkezet jogi kötelezeí tsé g teljesí té se jogcí mé n, törvé nyben előí rt adó é s számviteli
kötelezettsé gek teljesí té se (könyvelé s, adőzás) cé ljából kezeli a haszonbé rbeadóké nt,
vevőké nt, szállí tóké nt vele ilzleti kapcsolatba lé pő termé szetes szemé lyek törvé nyben
meghatánozott adataí t A kezelt adatok az áItalános forgalmi adőről szőIő 2017. é vi CXXMI.
tv. 169.§, é s 202.§-a alapjan különösen: adőszám, né v, cí m, adőzási státusz, a számvitelről
szóló 2000. é vi C. törvé ny 167.§-a alapján: né v, cí m, a gazdasági műveletet elrendelő
szemé ly vagy szervezet megjelölé se, az utalványozó é s a rendelkezé s vé grehajtását igazolő
szemóly, valamint a szewezettől fiiggően az ellenőr aláí rása; a ké szletmozgások bizonylatain
é s a pé nzkezelé si bizonylatokon az á'ntevő, az ellennyugtákon a beftzető aláí rása, a szemé lyi
jövedelemadóról szőlő 1995. é vi CXVII. törvé ny alapján: vállalkozői í gazolvány száma,
ő stermel ő i igazolv ány száma, adóazono sí tó j el.

(2) 
^ 

szemé lyes adatok tarolásanak időtartama a jogalapot.adő jogviszony megszűné sé t
követő 8 é v.

(3) A szemé lyes adatok cí mzettjei: a Szövetkezet adőzási, könyr,viteli, bé rszámfejté si,
tarsadalombiáosí tási feladatait eIIátő munkavállalói é s adatfeldolgozói,

2. kifizetői aáatkezelé s

(1) A Szövetkezet jogi kötelezettsé g teljesí té se jogcí mé n, törvé nyben előí rt adó é s
járulé kkötelezettsé gek teljesí té se (adó-, adóelőleg, jarulé kok megállapí tása, bé rszámfejté s,
társadalombiáosí tási, nyugdlj ügyinté zé s) cé ljából kezeli azon é rintettek - munkavállalók,
családtagjaik, foglalkoztatottak, egyé b juttatásban ré szesülők - adót<irvé nyekben előí rt
szemé lyes adataí t, akikkel kifizetői (20I7:CL. törvé ny az adőzás rendjé ről (Art.) 7.§ 31.)
kapcsolatban é ll. A kezelt adatok köré í  az Art. 50.§-a haározzameg, külön is kiemelve ebből:
a termé szetes szemé ly termé szetes szemé lyazonosí tó adatait (ideé rtve az előző nevet é s a
titulust is), nemé t, állampolgárságáí , a termé szetes szemé ly adóazonosí tó jelé t,
társadalombiztosí tási azonosí tó jelé t (TAJ szrám). Amennyiben az adőtörvé nyek e!űez
jogkövetkezmé nfi |ú znek, a Szövetkezet kezelheti a munkavállalók egé szsé gügyi (Szja tv.
40.§) é s szakszewezeti (Szja 47.§(2) b.D ágságra vonatkozó adatokat adó é s
járulé kkötelezettsé gek teljé sí té s (bé rszámfejté s, társadalombiztosí tási ügyinté zé s) cé ljából.

(2) A szemé lyes adatoi< tárolásanak időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűné sé t
követő 8 é v.

(3) A szemé lyes adatok cí mzettjei: a Szövetkeze t adőzási, bé rszámfejté si,
társadalombiztosí tási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói é s adatfeldolgozói.
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3. A Levé ltári törvé ny szerint maradandó é rté kű iratokra vonatkozó adatkezelé s

(1) A Szövetkezet jogi kötelezettsé ge teljesí té se jogcí mé n kezeli a köziratokról, a
közlevé ltárakról é s a magé nlevé ltari anyag vé delmé ről szóló 1995. é vi LXVI. törvé ny
(Levé ltári törvé ny) szerint maradandó é rté kí inek minősülő iratait abból a cé lból, hogy a
Szövetkezetkattarí  anyagé nak maradandó é rté kű ré sze é psé gben é s hasznáIható állapotban a
jövő nemzedé kei számé ra is fennmaradjon. Az adatté rolás ideje: a közlevé ltár ré szé re törté nő
átadásig.

(2) 
^ 

szemé lyes adatok cí mzettjeir e é s az adatkezelé s egyé b ké rdé seire a Levé Itáritörvé ny
irányadó.

4. Adatkezelé s pé nzmosás elleni kötelezettsé gek teljesí té se cé ljából

(1) A Szövetkezet jogi kötelezettsé g teljesí té se jogcí mé n, pé nzmosás é s terrorizmus-
ftnanszí tozása megelőzé se é s megakadályozása cé ljából kezeli ügyfelei, ezek ké pviselői, é s a
té nyleges tulajdonosoknak a pé nzmosás é s a terrorizmus finanszí rozása megelőzé sé ről é s
megakadályozásárőI szóló 2017. é vi LIII. törvé nyben (Pmt.) meghatározott adatait:
a) termé szetes szemé ly a) családí  é s utónevé t, ó) születé si családi é s utónevé t,
c)áIlampolgánságát, d)szú Ieté si helyé t, idejé t, e)arryja születé si nevé t, fllakcimé t ennek
hiányában tartőzkodási helyé t, g) azonosí tó okmányanak tí pusát é s számát; lakcí met igazolő
hatósági igazolvé nya számát, a bemutatott okiratok másolatát. (7.§).

(2) A szemé lyes adatok cí mzettjei: a Szövetkezet ügyfé lkiszolgálással kapcsolatos feladatokat
ellátó munkavállalői, a Szövetkezetvezetője é s a Szövetkezet Pmt. szerinti kijelölt szemé lye.

(3) A szemé lyes adatok tárolásrának időtanama: az izletí  kapcsolat megszűné sé től, illetve az
ügyleti megbizás teljesí té sé től számí tott 8 é v. (Pmt. 56.§(2)

vI. F,EJEZET
ös szpro GLAL ó r ÁlÉ :rcozTATÁs Az ERINTETT JoGAIRóL

E fejezetben az áttekinthetősé g é s átláthatóság kedvé é rt röviden röviden összefoglaljvk az
é rintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó ré szletes tájé koztatást a következő fejezetben
adjuk meg.

Előzetes tájé koződáshoz való jog
Az é tí rtett jogosult arra, hogy az adatkezelé ssel összefiiggő té nyekről é s informáciőkső| az
adatkezelé smegkezdé sé tmegelőzőentájé koztatástkapjon.
(Rendelet 13-14. cikk)

Az é rintett hoz,záí é rOsi 1 o ga
Az é rintettjogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzé st kapjon arra vonatkozóan, hogy
szemé lyes adatainak kezelé se folyamatban van-e, é s ha ilyen adatkezelé s folyamatban van,
jogosult arra, hogy a szemé lyes adatokhoz é s a Rendeletben meghaározott kapcsolódó
információkÁo z ho zzáfé ré  st kapj on.
(Rendelet 15. cikk).
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korlátozások
Az Adatkezelőte vagy adatfeldolgozóra alkalmazartdó uniós vagy tagáIlami jog jogalkotási
inté zkedé sekkel korlátozhatja a 1222. cikkben é s a 34. cikkben foglalt, valamint a 12-22.
cikkben meghatátrozott jogokkal é s kötelezettsé gekkel összhangban
(Rendelet 23. cikk)

Az é rintett tájé koztatás a az adatv é  d elm i in cid en s rő l
Ha az adatvé delmi incidens valószí nűsí thetően magas kockázatí al jar atermé szetes szemé lyek
jogaira é s szabadságaí ra né nte, az Adatkezelő indokolatlan ké sedelem né lkül tájé koztatja az
é rintettet az adaft é delmi incidensről.
(Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál törté nő panaszté telhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való
jog)

Az é rintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnáI - különösen a
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a felté telezett jogsé rté s helye szerinti
tagállamban -, ha az é rí ntett megí té lé se szerint a rá vonatkoző szemé lyes adatok kezelé se
megsé rti a Rendeletet.
(Rendelet 77. cí Ld<)

A felügyeleti hatósággal szembeni haté kony bí rósági jogorvoslathoz való jog

Minden termé szetes é s jogi szemé ly jogosult a haté kony bí rósági jogorvoslatra a felügyeleti
hatóság rá vonatkoző, jogilag kötelező erejű dönté sé vel szemben, vagy ha a felügyeleti
hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy harom hónapon belül nem tájé koztatja az é intettet
a benyú jtott panasszal kapcsolatos eljarási fejlemé nyekről vagy annak eredmé nyé ről.
(Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozőva| szembeni haté kony bí rósági jogorvoslathoz
való jog

Minden é rintett haté kony bí rósági jogorvoslatra jogosult, ha megí té lé se szerint a szemé lyes
adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelé se követkeáé ben megsé rtetté k az e rendelet
szerinti jogait.
(Rendelet 79. cikk)

VII. FEJEZET
nnszr,nrEs TÁJEKOZTATÁS AZ ERINTETT JOGAIRÓL

Előzetes tájé koződáshoz való jog
Az é rintetljogosult arra, hogy az adatkezelé ssel összeftiggő té nyekről é s információkról
adatkezelé s megkezdé s é t megelőzően tájé koztatást kapjon
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A helyesbí té shez való jog
Az é rintett jogosult arra, hogy ké ré sé re az Adatkezelő indokolatlan ké sedelem né lktj
helyesbí tse a rá vonatkozó pontatlan szemé lyes adatokat. Figyelembe vé ve az adatkezelé
cé Iját, az é rintetí jogosult arra, hogy ké rje a hiányos szemé lyes adatok - egyebek mellel
kiegé szí tő nyilatkozat ú tjan törtónő - kiegé szí té sé t.
(Rendelet 16. cikk).

A törlé shez való jog (ooaz elfeledteté shez való jog'o)
1. Az é rintett jogosult arra, hogy ké ré sé re az Adatkezelő indokolatlarr ké sedelem né lkü
törölje a rá vonatkoző szemé lyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az é intetlrl
vonatkozó szemé lyes adatokat indokolatlan ké sedelem né lkül törölje, ha a Rendeltber
me ghatár ozott indokok valamelyike fennáll.
(Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelé s korlátozásához való jog
Az é rintett jogosult arra, hogy ké ré sé re az Adatkezelő korlátozza az adatkezelé st ha i

rendeltben megbaté ttozott felté telek telj esülnek.
(Rendelet 18. cikk)

A szemé lyes adatok helyesbí té sé hez vagy törlé sé hezo illetve az adatkezelé l
korlátozásához kapcsolódó é rtesí té si kötelezettsé g
Az Adatkezelő minden olyan cí mzettet tájé koztzt valamennyi helyesbí té sről, törlé sről vag;
adatkezelé s-korláí ozásról, akivel, illetve amellyel a szemé lyes adatot közölté k, kivé ve, ha e:
lehetetlennek bizonyul,vagy atánytalanul nagy erőfeszí té st igé nyel. Az é intettet ké ré sé re a;
Adatkezelő tájé koú atja e cí mzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben í rt felté telekkel az é rintett jogosult arra, hogy a rá vonatkoző, általa eg1
Adatkezelő rendelkezé sé re bocsátott szemé lyes adatokat tagolt, szé les körben hasznáIt, gé ppe
olvasható formátumban megkapj a, továhbájogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másitr
Adatkezelőnek továbbí tsa ané lkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek t

szemé lyes adatokat a rendelkezé sé re bocsátotta.
(Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való j o g
Az é rintett jogosult arra, hogy a saját helyzeté vel kapcsolatos okokból bármikor tí Itakozzot
szemé lyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdé sé nek e) pontján (az adatkezelé :
közé rdekű vagy az Adatkezelőre nshátzott közhatalmi jogosí tvány gyakorlásának kereté ber
vé gzett feladat vé grehajtásához sziiksé ges) vagy f) pontjan (az adatkezelé s az Adatkezel(
vagy egy harmadik fel jogos é rdekeinek é rvé nyesí té sé hez szüksé g.
(Rendelet 21. cikk)

Automatizált dönté sh tozata|egyedi ü gyekben, beleé rtve a p rofilalkotást
Az é rintett jogosult ar-ra) hogy ne terjedjen ki tá az olyan, kí zárőIag automatí záll
adatkezelé sen - ideé rtve a profilalkotást is - alapuló dönté s hatálya, amely rá né zve
j oghatással járna v agy őt hasonlóké ppen j elentős mé rté kben é rintené .
í Rendalaf )) rilr-r).



A) Rendelkezé sre bocsátandó információk, ha a szemé lyes adatokat az é rintettől gyűjtik

1. Ha az é rinteí tre vonatkozó szemé lyes adatokat az é rirí etlől gyú jtik, az adatkeze!ő i

szemé lyes adatok megszerzé sé nek időpontjában az é rintett rendelkezé sé re bocsátja i

következő információk mindegyiké t:
a) az adatkezelőnek é s - ha van ilyen - az adatkezelő ké pviselőjé nek a kilé te é s elé rhetősé gei;
b) az adatvé delmi tisáviselő elé rhetősé gei, ha van ilyen;
c) a szemé lyes adatok tervezett kezelé sé nek cé lja, valamint az adatkezelé s jogatapja;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdé sé nek f) pontjrán (jogos é rdek é rvé nyesí té s) alapuk
adatkezelé s eseté n, az adatkezelő vagy harmadik fel jogos é rdekei;
e) adott esetben a szemé lyes adatok cí mzettjeí , illetve a cí mzettekkategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak té nye, hogy az adatkezelő harmadik orczágba vagy nemzetköz
szewezet ré szé re kí vánja továbbí tani a szemé lyes adatokat , továbbá a Bizottság megfelelősé g
határozatának lé te vagy annak hiiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49
cikk (1) bekezdé sé nek második albekezdé sé ben emlí tett adattovábbí tás eseté n a megfelelő é l
alkalmas garancirák megjelölé se, valamint az azok másolatának megszerzé sé re szolgál(
módokra vagy az azok elé rhetősé gé re való hivatkozás.
2. Az 1. pontban emlí tett információk mellett az adatkezelő a szemé lyes adatotr
megszerzé sé nek időpontjában, annak é rdeké ben, hogy a tisztessé ges é s átlátható adatkezelé s
biztosí tsa, az é rinteí tet a következőkiegé szí tő információkí ól tájé koú atla:
a) a szemé lyes adatok trárolásának időtartamaról, vagy ha ez nem lehetsé ges, ezen időtartarr
me ghatár o zás ának szemp ontj airó l ;

b) a' é rintett azon jogé tról, hogy ké relmezheti az adatkezelőtőI a rá vonatkozó szemé lyet
adatokhoz valő hozzáfé ré st, azok helyesbí té sé t, törlé sé t vagy kezelé sé nek korlátozását, é :
tiltakoáat az ilyen szemé lyes adatok kezelé se ellen, valamint az é rintet
adathordozhatósághoz való j ográról ;

c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdé sé nek a) pontján (az é intetthozzájarulása) vagy a 9. cikli
(2) bekezdé sé nek a) pontjan (az é tinteí t hozzájarulása) alapuló adatkezelé s eseté n e
hozzájárulás btí rmely időpontban törté nő visszavonásálhoz való jog, amely nem é rinti e
visszavonás elŐtt ahozzájarulás alapjánvé grehajtott adatkezelé sjogszení sé gé t;
d) a felügyeleti hatósá ghoz cí mzett panasz benyú jtásának jogaról;
e) arról, hogy a szemé lyes adat szolgáltatásajogszabáIyon vagy szerződé ses kötelezettsé gen
alapul vagy szerződé s köté sé nek előfelté tele-e, valamint hogy az é rintett köteles-e a

szemé lyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetsé ges következmé nyeikkel jarhat az
adatszolgáItatás e lmar adása;
f) a Rendelet 22. cikk (1) é s (a) bekezdé sé ben emlí tett automatizált d<;nté shozatal té nye.
ideé rtve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára é s
arra vonatkozőan é rthető információk, hogy az í Iyen adatkezelé s milyen jelentősé ggeI, é s az
é rintettre né zxe milyen várhatő következmé nyekkel bí r,
3. Ha az adatkezelő a szemé lyes adatokon a gyfité siik cé Ijától elté rő cé lból további
adatkezelé st kí ván vé gezli, a további adatkezelé st megelőzően tájé koú atnia kell az é intettel
er;ről az elté rő cé lról é s a (2) bekezdé sben emlí tett minden releváns kiegé szí tő információról.
4. Az I-3. pontok nerh alkalmazandő, ha é s amilyen mé rté kben az é rintett mar rendelkezik
azinformációkkal.
(Rendelet 13. cikk)



B) Rendelkezé sre bocsátandó információk, ha a szemé lyes adatokat nem az é rintettől
szerezté k meg

1. Ha a szemé lyes adatokat nem az é rintettől szererté k meg, az adatkezelő az é intett
rendelkezé sé re bocsátja a követke ző inforrnációkat:
a) az adatkezelőnek é s - ha van ilyen - az adatkezelő ké pviselőjé nek a kilé te é s elé rhetősé gei;
b) az adatvé delmi tisztviselő elé rhetősé gei, ha van ilyen;
c) a szemé lyes adatok tervezett kezelé sé nek cé lja, valamint az adatkezelé s jogalapja;

d) az é rintett szemé lyes adatok kategóriái;
e) a szemé lyes adatok cí mzettjeí , illetve a cí mzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben arrnak té nye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli cí mzeí t vagy
valamely nemzetközi szervezet té szé te kí vanja továbbí tani a szemé lyes adatokat, továbbá a
Bizottság megfelelősé gihatározatának lé te vagy annak hiánya,yagy aRendelet 46. cikkben, a
47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdé sé nek második albekezdé sé ben emlí tett adattovábbí tás
eseté n a megfelelő é s alkalmas garanciák megjelölé se, valamint az ezek másolatának
megszerzé sé re szolgáIó módokra vagy az elé rhetősé gtikre való hivatkozás.
2. Az 1. pontban emlí tett információk mellett az adatkezelő az é rintett rendelkezé sé re
bocsátja az é rí ntettre né zve tisztessé ges é s átlátható adatkezelé s biztosí tásához szi,iksé ges
következő kiegé szí tő információkat:
a) a szemé lyes adatok tarolásanak időtartama, vagy ha ez nem lehetsé ges, ezen időtartam
me ghatár o zásrinak szempontj ai ;

b) ha az adatkezelé s a Rendelet 6. cikk (1) bekezdé sé nek f) pontjan (ogos é rdek) alapul, az
adatkezelő vagy harmadik fé l j o go s é rdeke irő l ;

c) az é rintett azon joga, hogy ké relmeáeti az adatkezelOtOl a rá vonatkozó szemé lyes
adatokhoz valő hozzáfé ré st, azok helyesbí té sé t, törlé sé t vagy kezelé sé nek korlátozását, é s

tiltakozhat a szemé lyes adatok kezelé se ellen, valamint az é intett adathordoáatósághoz való
joga;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdé sé nek a) pontjan (az é intetthozzájámiása) yagy a 9. cikk
(2) bekezdé sé nek a) pontjan (az &inteí t hozzájarulása) alapuló adatkezelé s eseté n a
hozzálarulás barmely időpontban való visszavonásé ú toz való jog, amely nem é rinti a
visszavonás előtt ahozzé $árulás alapján vé grehajtott adatkezelé sjogszerűsé gé t;
e) a valamely felügyeleti hatósághoz cí mzettpanasz benyú jtásanak joga;
f) a szemé lyes adatok forrása é s adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáfé rhető
fonásokbóI származnak-e ; é s
g) a Rende|et 22. cikk (1) é s (a) bekezdé sé ben emlí tett automatizáIt dönté shozatal té nye,
ideé rtve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikfua é s

arra vonatkoző é rthető információk, hogy az í Iyen adatkezelé s milyen jelentősé ggel, é s az
é rintettre té zve milyen varható következmé nyekkel bí r.
3. Az adatkezelő az 1. é s 2. pont szerinti tájé koztaást az alábbiak szerint adja meg:
a) a szemé lyes adatok kezelé sé nek konkré t körülmé nyeit tekintetbe vé ve, a szemé lyes adatok
megszerzé sé tő| szátmí totté szszerűha/ráridőn, de legké sőbb egy hónapon belül;
b) ha a szemé lyes adatokat az é tinteí tel való kapcsolattartás cé ljára hasznáIják,Iegalább az
é rintettel való első kapcsolatfelvé tel alkalmával ; v agy
c) ha viárhatóan más ,cí mzettel is közlik az adatokat" legké sőbb a szemé lyes adatok első
alkalommal való közlé sekor.
4. Ha az adatkezelő a szemé lyes adatokon a megszerzé stik cé ljától elté rő cé lból további
adatkezelé st kí van vé gezní , a további adatkezelé st megelőzően tájé koztatnia kell az é intettet
er:rő| az elté rő cé lról é s a2. pontban emlí tett minden releváns kiegé szí tő információról.
5. Az 1-5. pontot nem kell alka|mazní . ha é s amilyen mé rté kben:
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a)azé rintettmárrendelkezikazinf ormációkkal;
b) a szóban forgó információk rendelkezé sre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy
arárrytalanul nagy erőfeszí té st igé nyelne, különösen a közé rdekű archiválás cé ljáből,
tudományos é s törté nelmi kutatási cé lból vagy statis^ikai cé lból, a Rendelet 39. cikk (1)
bekezdé sé ben foglalt felté telek é s garanciák figyelembevé telé vel vé gzett adatkezelé s
eseté ben, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdé sé ben emlí tett kötelezettsé g
valószí nűsí thetően lehetetlenné  tenné  vagy komolyan veszé lyeú etné  ezen adatkezelé s
cé ljainak elé ré sé t. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő inté zkedé seket kellhozt,tta_ az
információk nyilvránosan elé rhetővé  té telé t is ideé rüve - az é rintelt jogainak, szabadságainak
é s jogos é rdekeinek vé delme é rdeké ben;
c) az adat megszerzé sé t vagy közlé sé t kifejezetten előí rja az adatkezelőre alkalmazandő uniós
vagy tagállami jog, amely az é rintett jogos é rdekeinek vé delmé t szolgé lő megfelelő
inté zkedé sekről rendelkezik; vagy
d) a szemé lyes adatoknak valamely uniós vagy tagáIlami jogban előí rt szakmai titoktartási
kötelezettsé g alapjé n, ideé rtve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettsé get is,
bizalmasnak kell maradnia.
(Rendelet 14. cikk)

Az é rintett hozzáfé ré si joga

l. Az é rintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzé st kapjon arra vonatkozőart,
hogy szemé lyes adatainak kezelé se folyamatban van-e, é s ha ilyen adatkezelé s folyamatban
van, jogosult arra, hogy a szemé lyes adatokhoz é s a következő informáciőkhoz hozzáfé ré st
kapjon:
a) az adatkezelé s cé ljai;
b) az é rí ntett szemé lyes adatok kategóriái;
c) azon cí mzettek vagy cí mzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a szemé lyes
adatokat közölté k vagy közölni fogiak, ideé rtve különösen a harmadik országbeli cí mzetteket,
illetve a nemzetkö zi szew ezeteket;
d) adott esetben a szemé lyes adatok tarolásanak tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehets é  ge s, ezen í dőtartam me ghat ár ozásának szempo ntj ai ;
e) az é intett azon joga, hogy ké relmezhetí  az AdatkezelőtőI a rá vonatkoző szemé Iyes adatok
helyesbí té sé t, törlé sé t vagy kezelé sé nek korlátozását é s tiltakoáat az ilyen szemé lyes adatok
kezelé se ellen;
f) a val amely felügye l eti ható ságho z cí mzett p arrasz benyú j tás ának j o ga;
g) ha az adatokat nem az é rintettől gyűjtötté k, a fonásukra vonatkozó minden elé rhető
információ;
h) a Rendelet 22. cikk (1) é s (a) bekezdé sé ben emlí tett automatizált dönté shozatal té nye,
ideé rtve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára é s
arra vonatkoző é rthető információk, hogy az Í Iyen adatkezelé s milyen jelentősé ggeIbí r, é s az
é rintettre né zxe milyen varható következmé nyekkel j ar.

2. Ha szemé lyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezetré szé re törté nő
továbbí tására kerül sor, az é rintett jogosult arra, hogy tájé koztatást kapjon a tové bbí tásra
vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garancitákról.

3. Az Adatkezelő az adatkezelé s targyát ké pező szemólyes adatok másolatát az é rittett
rendelkezé sé re bocsátja. Az é rintett altal ké rt további másolatoké rt az Adatkezelő az
adminisáratí v költsé geken alapuló, é szszerú  mé rté kű dí jat számí that fel. Ha az é rintett
elekí ronikus ú ton nyú jtotta be a ké relmet, az információkat szé les körben használt
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elektronikus formátumban kell rendelkezé sre bocsátani, kivé ve, ha az é tí rtte:t máské nt ké ri. A
másolat igé nylé sé re vonatkozó jog nem é rintheti hátrányosan mások jogait é s szabadságait.
(Rendelet 15. cikk)

A törlé shez való jog (o,az elfeledteté shez való jog")

1. Az é rintett jogosult arra, hogy ké ré sé re az Adatkezelő indokolatlan ké sedelem né lkül
törölje a rá vonatkoző szemé Iyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az é Ántettre
vonatkozó szemé lyes adatokat indokolatlan ké sedelem né lkül törölje, ha az alehbi indokok
valamelyike fennáll:
a) a szemé lyes adatokra mán nincs sziiksé g abból a cé lból, amelyből azokat gyú jtötté k vagy
más módon kezelté k;
b) az é rí ntett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdé sé nek a) pontja yagy a 9. cikk (2)
bekezdé sé nek a) pontja é rtelmé ben az adatkezelé s alapját ké pező hozzájé rulását, é s az
adatkezelé snek nincs más j ogalapja;
c) az é rintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdé se alapjrán tiltakozik az adatkezelé se ellen, é s
nincs elsőbbsé get é lvező jogszeni ok az adatkezelé sre, vagy az é rintett a 2I. cikk (2)
bekezdé  se alapj án ti ltakozik az adatkezelé  s e l l en ;

d) a szemé lyes adatokat jogellenesen kezelté k;
e) a szemé lyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazartdó uniós vagy tagállami jogban előí rt jogi
kötelezettsé g teljesí té sé hez törölni kell;
f) a szemé lyes adatok gyűjté sé re a Rendelet 8. cikk (1) bekezdé sé ben emlí tett, információs
társadalommal összefiiggő szolgáltatások kí nálásával kapcsolatosan került sor.

2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a szemé lyes' adatot, é s az előbbi 1. pont
é rtelmé ben aá törölni köteles, az elé rhető technológia é s a megvalósí tás költsé geinek
figyelembevé telé vel megteszi az é szszerűen elvarható lé pé seket ideé rtve technikai
inté zkedé seket - annak é rdeké ben, hogy tájé koáassa az adatokatkezelő Adatkezelőket, hogy
az é rintett ké relmezte tőltik a szóban forgó szemé lyes adatokra mutató linkek vagy e
szemé lyes adatok másolatának, illetve másodpé ld ány anak törlé sé t.

3. Az I. é s2. pont nem alkalmazandő, amennyibenaz adatkezelé s sziiksé ges:
a) a vé lemé nynyilvaní tás szabadságáthoz é s atájé koződáslloz való jog gyakorlása cé Ijehől;
b) a szemé lyes adatok kezelé sé t előí ró, az Adatkezelőre alkalmazandő uniós vagy tagállami
jog szerinti kötelezefisé g teljesí té se, illetve közé rdekből vagy az Adatkezelőre nshánott
köáatalmi jogosí tvtány gyakorlása kereté ben vé gzett feladat vé grehajtása cé ljából;
c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdé se h) é s i) pontjanak, valamint a 9. cikk (3) bekezdé sé nek
megfelelően a né pegé szsé gügy területé t é rintő közé rdek alapján;
d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdé sé vel összhangban a közé rdekű archiválás cé ljából,
tudományos é s törté nelmi kutatási cé lból vagy statisú í kai cé lból, amennyiben az 1. pontban
emlí tett jog valószí nűsí thetően lehetetlerrrré  tenné  vagy komolyan veszé lyeztetné  ezt az
adatkezelé st; vagy
e) jogi igé nyek előterj esáé  sé hez, é rvé nyesí té sé hez, illetve vé delmé hez.
(Rendelet 17. cikk)
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A tiltakozáshoz való j og

1. Az é intett jogosult arra, hogy a sqát helyzeté vel kapcsolatos okokból bármikor tí Itakozzon
szemé lyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdé sé nek e) pontjan (az adatkezelé s
közé rdekű vagy az Adatkezelőre ruháuoí t közhatalmi jogosí tvány gyakorlásrának kereté ben
vé gzett feladat vé grehajtásához szüksé ges) vagy f) pontjrán (az ad*kezelé s az Adatkezelő
vagy egy harmadik fel jogos é rdekeinek é rvé nyesí té sé hez sztiksé ges) alapuló kezelé se ellen,
ideé rtve az emlí tett rendelkezé seken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő
a szemé Iyes adatokat nem kezelheti tovább, kivé ve, ha az Adatkezelő bizonyí tja, hogy az
adatkezelé st olyan ké nyszerí tő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbsé get é Iveznek az
é rintett é rdekeivel, jogaival é s szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igé nyek
előterj e sáé  sé hez, é rvé nye sí té sé hez vagy vé del mé hez kapcsolódnak.

2. Ha a szemé lyes adatok kezelé se közvetlen í jzletszerzé s é rdeké ben törté nik, az é inteí t
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkoző szemé lyes adatok e cé lból törté nő
kezelé se ellen, ideé rtve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen izletszerzé shez
kapcsolódik.

3. Ha az é rí ntett tiltakozik a szemé lyes adatok közvetlen ilzletszerzé s é rdeké ben törté nő
kezelé se ellen, akkor a szemé lyes adatok a továbbiakban e cé lból nem kezelhetők.
4. Az I. é s 2. pontokban emlí tett jogra legké sőbb az é irí ettel való első kapcsolatfelvé tel
során kifejezetten fel kell hí vni annak figyelmé t, é s az erre vonatkoző tájé koú atást
egyé rtelműen é s minden más információtól elkülöní tve kell megj elení teni.

5. Az információs társadalommal összefuggő szolgáItatások igé nybevé telé hez kapcsolódóan
é s a2002l58/EK irrányelvtől elté rve az é rintett atiltakozáshoz valő jogot műszaki előí rásokon
alapuló automatizáIt e szkö zökkel i s gyakoro lhatj a.

6. Ha a szemé lyes adatok kezelé sé re a Rendelet 89. cikk (1) bekezdé sé nek megfelelően
tudományos é s törté nelmi kutatási cé lból vagy statisztkai cé lból kerül sor, az é intettjogosult
arra, hogy a sqát helyzeté vel kapcsolatos okokból tiltakoáasson a rá vonatkozó szemé lyes
adatok kezelé se ellen, kivé ve, ha az adatkezelé sre közé rdekű okból vé gzett feladat
vé grehajtása é rdeké ben van sziiksé g.
(Rendelet 21. cikk)

Automatizált dönté shozatal egyedi ügyekben, beleé rtve a profilalkotást ( működé si
bizonyí tvány)

1. Az é rintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárőlag automatí zé ú t
adatkezelé sen - ideé rtve a profilalkotást is - alapuló dönté s hatáIya, amely rá né zve
j oghatással jarna v agy őt hasonlóké ppen j elentős mé rté kben é rintené .

2. Az 1. pont nem alkalmazandő abban az esetben, ha a dönté s:
a) az é rintett é s az Adatkezelő közötti szerződé s megköté se vagy teljesí té se é rdeké ben
szi.iksé ges;
b) meghozatalát az Ad*kezelőre alkalmazandő olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé ,
amely az é rí ntett jogainak é s szabadságainak, valamint jogos é rdekeinek vé delmé t szolgáló
megfelelő inté zkedé seket is megállapí t; vagy
c) az é rintett kifejezett hozzájarulásán alapul.
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Az adatkezelós korlátozásához való jog

1. Az é rintett jogosult arra, hogy ké ré sé re az Adatkezelő korlátozza az adatkezelé st, ha az
alábbiak valamelyike telj esül :

a) az é rintett vitatja a szemé lyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé  teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrí zze a szemé lyes
adatok pontosságát;
b) az adatkezelé s jogellenes, é s az é rintett ellenzi az adatok törlé sé t, é s ehelyett ké ri azok
felhasznáIás ának korláto zását;
c) az Adatkezelőnek már nincs sztiksé ge a szemé lyes adatokra adatkezelé s cé Ijaből, de az
é rintett igé nyli azokat jogi igé nyek'előterjesrté sé hez, é rvé nyesí té sé hez vagy vé delmé hez;
vagy
d) az é rí ntett a Rendelet 2l. cikk (1) bekezdé se szerint tiltakozott az adatkezelé s ellen; ez
esetben akorlátozás affa az időtartamra vonatkozik, amí g megállapí tásra nem kerül, hogy az
Adatkezelő jogos indokai elsőbbsé get é lveznek- e az é inteí ljogos indokaival szemben.

2. Ha az adatkezelé s az 1. pont alapján korlátozas alá esik, az ilyen szemé lyes adatokat a
tárolás kivé telé vel csak az é rintett hozzájarulásával, vagy jogi igé nyek előterjeszté sé hez,
é rvé nyesí té sé hez vagy vé delmé hez, vagy más termé szetes vagy jogi szemé ly jogainak
vé delme é rdeké ben, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közé rdeké ből lehet
kezelni.

3. Az Adatkezelő az é rintettet, akinek a ké ré sé re az 1. pont alapján korlátonák az
adatkezelé st, az adatkezelé s korlátozásának feloldásaról előzetesen tájé koztatja.
(Rendelet 18. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog

I. Az é rintett jogosult arra, hogy a rá vonatkoző, általa egy Adatkezelő rendelkezé sé re
bocsátott szemé lyes adatokat tagolt, szé les körben használt, gé ppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult atí a) hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek
továbbí tsa ané lkül, hogy eú . akadályozná az az Adatkezelő, amellmek a szemé lyes adatokat a
rendelkezé sé re bocsátotta, ha:
a) az adatkezelé s a Rendelet 6. cikk (1) bekezdé sé nek a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdé sé nek a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdé sé nek b) pontja
szerinti szerződé sen alapul; é s
b) az adatkezelé s automatizáIt módon törté nik.

2. Az adatok hordozható ságé ú toz való jog 1 . pont szerinti gyakorlása során az é rí ntettjogosult
arra, hogy - ha ez technikailag megvalósí tható - ké rje a szemé lyes adatok Adatkezelők
közötti közvetlen továbbí tását.

3. E jog jog gyakorlása nem sé rtheti a Rendel et 17.cikké t. Az emlí tett jog nem alkalmazandó
abban az esetben,Ila az adatkezelé s közé rdekű vagy az Adatkezelőte ruházott közhatalmi
jogosí tványai gyakorlásilnak kereté ben vé gzettfeladat vé grehajtásához sziiksé ges.

4. Az 1. pontban emlí tett jog nem é rinthetihátré nyosan mások jogait é s szabadságait.
(Rendelet 20. cikk)
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Az é rintett tájé koztatása az adatvé delmi incidensről

1. Ha az adatvé delmi incidens valószí nűsí thetően magas kockazattal jár a termé szetes
szemé lyek jogaira é s szabadságaira né zve, az Adatkezelő indokolatlan ké sedelem né lkül
tájé koztatja az é inte,ttet az adatvé delmi incidensről.

2. Az 1. pontban emlí tett, az é rintett ré szé re adott tájé koú atásban világosan é s közé rthetően
ismertetni keII az adatvé delmi incidens jellegé t, é s közölni kell legalább a Rendelet 33. cikk
(3) bekezdé sé nek b), c) é s d) pontjában emlí tett információkat é s inté zkedé seket.

3. Az é rintettet nem kell az 1. pontban emlí tettek szerint tájé kortailt,ha akövetkező
felté telek bármelyike telj esül :

a) az Adatkezelő megfelelő technikai é s szervezé si vé delmi inté zkedé seket hajtott vé gre, é s

ezeket az inté zkedé seket az adatvé delmi incidens ákal é rintett adatok tekinteté ben
alkalmazté k, különösen azokat az inté zkedé seket - mint pé ldául a titkosí tás alkalmazása -,
amelyek a szemé lyes adatokhoz valő hozzáfé ré sre fel nem jogosí tott szemé lyek számára
é rtelmeáetetlenné  teszik az adatokat;
b) az Adatkezelő az adavé delmi incidenst követően olyan további inté zkedé seket tett,

amelyek biaosí tjak, hogy az é rí ntettjogaira é s szabadságaira jelentett, az 1. pontban emlí tett
magas kockánat a továbbiakban valószí nűsí thetően nem valósul meg;

c) a tájé koztaás aránytalan erőfeszí té st tenne sztiksé gessé . Ilyen esetekben az é rintetteket
nyilvánosan közzé tett információk ú tjan kell tajé koáatri,vagy olyan hasonló inté zkedé st kell
hozli, amely biáosí tja az é tí nteí tek hasonlóan haté kony tájé koú atását.

4. Ha az Adatkezelő mé g nem é rtesí tette az é intettet az adatvé delmi incidensről, a
felügyeleti hatóság, miután mé rlegelte, hogy az adatvé delmi incidens valószí nűsí thetően
magas kocké aattal jar-e, elrendelheti az é intett ájé koztatasát, vagy megállapí thatja a 3.

pontban emlí tett felté telek valamelyiké nek telj e sülé  sé t.

(Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál törté nő panaszté telhez való jog

1. Az egyé b közigazgatási vagy bí rósági jogorvoslatok sé relme né lkül, minden é rintett
jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnáI - különösen a szokásos
tartőzkodási helye, a munkahelye vagy a felté telezett jogsé rté s helye szerinti tagtí llamban -,
ha az é rintett megí té lé se szerint a rá vonatkozó szemé lyes adatok kezelé se megsé rti e
rendeletet.
2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez apanasú , benyú jtottak, köteles tájé koztatni az ügyfelet
a panasszal kapcsolatos eljarási fejlemé nyekről é s annak eredmé nyé ről, ideé rtve azt is, hogy a
Rendelet 78. cikk alapján azngyfé Ijogosult bí rósági jogorvoslattal é lni.
(Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni haté kony bí rósági jogorvoslathoz való jog

1. Az egyé b közigazgatási vagy nem bí rósági ú tra tartoző jogorvoslatok sé relme né lkül,
minden termé szetes é s jogi szemé ly jogosult a haté kony bí rósági jogorvoslatra a felügyeleti
hatóság rá vonatkoző, jogilagkötelező erejű dönté sé vel szemben.
2. Az egyé b kőzí gazgatási vagy nem bí rósági ú tra tartoző jogorvoslatok sé relme né lkül,
minden é rintett jogosult a haté kony bí rósági jogorvoslatra,ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk
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3. A 2. pont a) é s c) pontjában emlí tett esetekben az Adatkezelő köteles megfelelő
inté zkedé seket tenni az é intett jogainak, szabadságainak é s jogos é rdekeinek vé delme
é rdeké ben, ideé rtve az é intetttek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő ré szé től emberi
beavatkozást ké rjen, tálláspontját kifejezze, é s a dönté ssel szemben kifogást nyú jtson be.
4. A 2. pontban emlí tett dönté sek nem alapulhatnak a szemé lyes adatoknak a Rendelet 9.
cikk (1) bekezdé sé ben emlí tett különleges kategóriáin, kivé ve, ha a 9. cikk (2) bekezdé sé nek
a) vagy g) pontja alkalmazandő, é s az é rintett jogainak, szabadságainak é s jogos é rdekeinek
vé delme é rdeké ben megfelelő inté zkedé sek megté telé re került sor.
(Rendelet 22. cild<)

korlátozások

1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra aIkalmazartdó uniós vagy tagáIlami jog jogalkotási
inté zkedé sekkel korlátozhatja a Rendelet 12-22. cikkben é s a34. cikkben foglalt, valamint a
12-22. cikkben meghatározott jogokkal é s kötelezettsé gekkel összhangban lé vő rendelkezé sei
tekinteté ben az 5. cikkben foglalt jogok é s kötelezettsé gek hatályát, ha a korlé ú ozás
tisáeletben tartja az alapvető jogok é s szabadságok lé nyeges tartalmát, valamint az alábbiak
vé delmé hez szüksé ges é s arányos inté zkedé s egy demokratikus társadalomban:
a) nemzetbinonság;
b) honvé delem;
c) közbiáonság;
d) biincselekmé nyek megelőzé se, nyomozása, feldedté se vagy a vádellarás lefolytatása,
illetve büntetőjogi szankciók vé grehajtása, beleé rtve aközbinonságot fenye gető veszé lyekkel
szembeni vé delmet é s e veszé lyek megelőzé sé t;
e) az Unió vagy valamely tagállam egyé b fontos, általános közé rdekű cé lkitú zé sei, különösen
az Uniő vagy valamely tagállam fontos gazdaságí  vagy pé nnjgyi é rdeke, beleé rtve a
monetáris, a költsé gveté si é s az adőzásí  ké rdé seket, a né pegé szsé gügyet é s a szociális
biáonságot;
f) a bí rói fiiggetlensé g é s a bí rósági eljárások vé delme;
g) a szabályozott foglalkozások eseté ben az etikai vé tsé gek megelőzé se, kivizsgálása,
felderí té se é s az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolyatása;
h) az a)- e) é s a g) pontban emlí tett esetekben - akár alkalmanké nt - a köáatalmi feladatok
ellátásálhoz kapcsolódó ellenőrzé si , vizsgáIaí í  vagy szabá7yozási tevé kenysé g;
i) az é rintett vé delme vagy mások jogainak é s szabadságainak vé delme;
j) polgári jogi követelé sek é rvé nyesí té se.

2. Az 1. pontban emlí tett jogalkotási inté zkedé sek adott esetben ré szletes rendelkezé seket
tartalmaznak le gal ább :

a) az adatkezelé s cé Ijairavagy az adatkezelé s kategőiáira,
b) a szemé lyes adatok kategőiáira,
c) a bev ezetett korlátozások hatáIyára,
d) a visszaé lé sre, illetve a jogosulatlanhozzáfé ré sre vagy továbbí tás megakadályozásáí  cé lző
garuncí ák<ra,

e) az Adatkezelő meghaté rozásátavagy azAdatkezelők kategóriáinak meghatározásána,
f) az adattarolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciáksa, figyelembe vé ve az
adatkezelé s vagy az adatkezelé si kategóriák jellegé t, hatályáté s cé ljait,
g) az é rintettek jogait é s szabadságait é rintő kockazatokra, é s
h) az é rintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájé koú atástkapjanak akorlátozásról, kivé ve, ha
ezháttányosanbefolyásolhatjaakorlátozáscé lját.
(Rendelet 23. cikk)



alapján illeté kes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül
nem tájé koztatja az é intettet a 77. cikk alapján benyú jtott panasszal kapcsolatos eljarási
fejlemé nyekről vagy annak eredmé nyé ről.
3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljarást a felügyeleti hatóság szé khelye szerinti
tagállam bí rósága előtt kell megindí tani.

4. Ha a felügyeleti hatóság olyan dönté se ellen indí tanak eljarást, amellyel kapcsolatban az
egysé gessé gi mechanizmus kereté ben a Testiilet előzőIeg vé lemé ny-t bocsátott ki vagy dönté st
hozott, a felügyeleti hatóság köteles ert avé Iemé nyt vagy dönté st a bí róságnak megküldeni.
(Rendelet 78. cikk)

Az adatkezelővel ragy az adatfeldolgozőval szembeni haté kony bí rósági jogorvoslathoz
való jog

1. A rendelkezé sre állőközí gazgatási vagy nem bí rósági llttatartozőjogorvoslatok - ktizti,ik a
felügyeleti hatóságnál törté nő panasztetelhez valő, Rendelet 77, cild< szerinti jog - sé relme
né lkül, minden é rintett haté kony bí rósági jogorvoslatra jogosult, ha megí té lé se szerint a
szemé lyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelé se következté ben megsé rtetté k az e
rendelet szerinti jogait.
2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozőval szembeni eljrárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevé kenysé gi helye szerinti tagállam bí rósága előtt kell megindí tani. Az ilyen
eljárás megindí thatő az é rintetí  szokásos tartőzkodási helye szerinti tagállan bí rósága előtt is,
kivé ve, ba az adatkezelő vagy az adatfeldolgoző valartely tagállamnak a közhatalmi
jogköré ben eljáró közhatalmi szerve.
(Rendelet 79. cikk)

VIII. FEJEZET
AZ ERINTETT KERELMENEK ELÓTERJESZTESE,
AZ ADAT KEZELŐ INTEZKEUÉ SU

1. Az Adatkezelő indokolatlan ké sedelem né lkiil, de mindenfeleké ppen a ké relem
beé rkezé sé től számí tott egy hónapon belül tájé koztatja az é rí ntettet a jogai gyakorlására
irányuló ké relme nyomán hozott inté zkedé sekről.

2. Szüksé g eseté n, figyelembe vé ve a ké relem összetettsé gé t é s a ké relmek számát, ez a
haté rí dő további ké t hónappal meghosszabbí tható. A hataridő meghosszabbí tásáí ól az
Adatkezelő a ké sedelem okainak megjelölé sé vel a ké relem ké zhezvé telé tő| szarní tott egy
hónapon belül tájé koztatja az é intettet.

3. Ha az é rí ttett elektronikus ú ton nffitotta be a ké relmet, atájé koú atást lehetősé g szerint
elektronikus ú ton kell megadni, kivé ve, ha az é intett aztmáské nt ké ri.

4. Ha az Adatkezelő nem tesz í nté zkedé seket az é intett ké relme nyomán, ké sedelem né lkül,
de legké sőbb a ké relem beé rkezé sé tőI számtttolt egy hónapon belül tájé koztatja az é ú ntettet az
inté zkedé s elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az é rí nteí t panaszt nyú jthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, é s é lhet bí rósági jogorvoslati jogával.

5. Az Adatkezelő a Rendelet 13. é s 14. cikk szerinti információkat é s azé rintettjogairól
szőIő tájé koztatást (Rendelt 15-22. é s 34. cikk) é s inté zkedé st dí jmentesen biztosí tja. Ha az
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é rintett ké relme egyé rtelműen megalapozatlart vagy - különösen ismé tlődő jellege miatt -
tűIző, az Adatkezelő, figyelemmel a ké rt információ vagy tájé koú atás nyú jtásával vagy a ké n
inté zke dé  s me gho zataláv aI j ar ő admini sztratí v kö lts é  gekre :

a) 6.350,-Ft összegű dí jat számí that fel, vagy
b) megtagadhatja a ké relem alapján törté nő inté zkedé st.
A ké relem egyé rtelműen megalapozatlan vagy ttiző jellegé nek bizonyí tása az Adatkezelőt
terheli.

6. Ha az Adatkezelőnek megalapozott ké tsé gei vannak a ké relmet benyú jtó termé szetes
szemé ly kilé té vel kapcsolatban, további, az é intett szemé Iyazonosságának megerősí té sé hez
sztiksé ges információk nyú jtását ké rheti.

Magyaratád, 20 1 8. május 23.
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