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BEVEZETÉS

AZ  EURÓPAI  PARLAMENT  ÉS  A  TANÁCS  (EU)  2016/679  RENDELETE   (a
továbbiakban:  Rendelet)  előírja,  hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket  hoz annak
érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó,  minden egyes
tájékoztatást  tömör,  átlátható,  érthető  és  könnyen  hozzáférhető  formában,  világosan  és
közérthetően  megfogalmazva  nyújtsa,  továbbá  hogy  az  Adatkezelő  elősegíti  az  érintett
jogainak a gyakorlását.  

„Személyes adat”: 

azonosított  vagy  azonosítható  természetes  személyre  („érintett”)  vonatkozó  bármely
információ;  azonosítható  az  a  természetes  személy,  aki  közvetlen  vagy  közvetett  módon,
különösen valamely azonosító,  például  név,  szám, helymeghatározó adat,  online azonosító
vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; (4. cikk 1.)

„Adatkezelés”: 

a személyes  adatokon vagy adatállományokon automatizált  vagy nem automatizált  módon
végzett  bármely  művelet  vagy  műveletek  összessége,  így  a  gyűjtés,  rögzítés,
rendszerezés,tagolás,  tárolás,  átalakítás  vagy  megváltoztatás,  lekérdezés,  betekintés,
felhasználás,  közlés  továbbítás,  terjesztés  vagy egyéb módon történő  hozzáférhetővé  tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; (4. cikk
2.)

„Adatfeldolgozó”: 

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az adatkezelőnevében személyes adatokat kezel; (4. cikk 8.)

„Információs önrendelkezési jog”:

Az információs  önrendelkezési  jogról és az információszabadságról  szóló 2011. évi  CXII.
törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell,
hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az
adatai  kezelésével  kapcsolatos  minden  tényről,  így  különösen  az  adatkezelés  céljáról  és
jogalapjáról,  az  adatkezelésre és az adatfeldolgozásra  jogosult  személyéről,  az  adatkezelés
időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes
adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan
költséggel járna, és a személyes adat kezelése:
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• az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és
ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban
áll.

A  tájékoztatásnak  ki  kell  terjednie  az  érintett  adatkezeléssel  kapcsolatos  jogaira  és
jogorvoslati  lehetőségeire  is.  Ha  az  érintettek  személyes  tájékoztatása  lehetetlen  vagy
aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra
hozatalával is:

1. az adatgyűjtés ténye,

2. az érintettek köre,

3. az adatgyűjtés célja,

4. az adatkezelés időtartama,

5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

6.  az érintettek  adatkezeléssel  kapcsolatos  jogainak és  jogorvoslati  lehetőségeinek  
ismertetése, valamint

7. ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés 
nyilvántartási száma.

I. ADATKEZELÉS

1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: I-PRO Hungary Kft.

Telephely: 2509 Esztergom-Kertváros, Jarosik Jakab utca 2. 

Cégjegyzékszám: 11 09 006411 

Adószám: 11478955-2-11

Telefonszám: +36/70 423-7140

E-mail: i-pro@i-pro.hu

Az I-PRO Hungary Kft. (2509 Esztergom-Kertváros, Jarosik Jakab utca 2.), a továbbiakban
mint  adatkezelő,  magára  nézve  kötelezőnek  ismeri  el  jelen  jogi  közlemény  tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a
jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

SZ03K3_I-PRO Hungary_Adatkezelesi_szabályzat.odt 5/32

http://www.i-pro.hu/


                                SZ03 Adatkezelési Szabályzat
I-PRO Hungary Kft.
2509 Esztergom- Kertváros
Jarosik Jakab u. 2.
www.i-pro.hu

Az  I-PRO  Hungary  Kft.  fenntartja  magának  a  jogot  jelen  tájékoztató  bármikori
megváltoztatására.  Természetesen  az  esetleges  változásokról  kellő  időben  értesíti  az
érintetteket.

Az I-PRO Hungary Kft. elkötelezett munkatársai, ügyfelei és partnerei személyes adatainak
védelmében,  kiemelten  fontosnak  tartja  az  érintettek  információs  önrendelkezési  jogának
tiszteletben  tartását.  Az  I-PRO Hungary  Kft.  a  személyes  adatokat  bizalmasan  kezeli,  és
megtesz  minden  olyan  biztonsági,  technikai  és  szervezési  intézkedést,  mely  az  adatok
biztonságát garantálja. 

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon
elhelyezett elérhetőségen léphet kapcsolat az adatkezelővel. Az I-PRO Hungary Kft. minden
hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más
az  üzenetben  megadott  egyéb  személyes  adatokkal  együtt  az  adatközléstől  számított
legfeljebb öt év elteltével töröl.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkkel kapcsolatban, kérjük, írja meg nekünk, és
kollégánk megválaszolja kérdését.

Jelen adatkezelési tájékoztató az I-PRO Hungary Kft. adatkezelését ismerteti. 

2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme

Az I-PRO Hungary Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.
Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását
jogszabályok teszik kötelezővé.

Felhívjuk az I-PRO Hungary Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját
személyes  adataikat  adják  meg,  az  adatközlő  kötelessége  az  érintett  hozzájárulásának
beszerzése.

Az  I-PRO  Hungary  Kft.  adatkezelési  alapelvei  összhangban  vannak  az  adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

3. Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelések

3.1 Önéletrajzok, felvételre jelentkezők adatainak kezelése

A http://i-pro.hu/index.php/allasajanlatok címen tájékozódhat  aktuális  nyitott  pozícióinkról,
lehetősége van állásra jelentkezni a hr@i-pro.hu címre küldött  elektronikus levélben, vagy
személyesen a cég telephelyén. A személyes adatok kezelője az I-PRO Hungary Kft.

A munkaadó, mint adatkezelő a kiválasztási  folyamat során, munkaerő- kiválasztási  célból
kezeli a megadott személyes adatait. Az I-PRO Hungary Kft. a hozzá beérkezett pályázatokat
a pályázatot követő 60/90 napig tárolja.
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Az adatkezelés  célja:  az I-PRO Hungary Kft.-nél  betöltendő állásra  történő jelentkezés,  a
kiválasztási eljárásban való részvétel.

A  személyes  adatok  címzettjei,  illetve  a  címzettek  kategóriái:  a  Társaságnál  munkáltatói
jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi és HR feladatokat ellátó munkavállalók.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail
cím,  születési  hely,  idő,  valamint  a  feltöltött  vagy  elküldött  fényképek,  kísérőlevelek,
önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje: a pályázat benyújtását követő 60/90 nap után.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud jelentkezni
a I-PRO Hungary Kft. álláshelyeire. 

3.2 Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

(1) A munkavállalóktól  kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván,  valamint
olyan  munkaköri  orvosi  alkalmassági  vizsgálatok  végezhetők,  amelyek  munkaviszony
létesítéséhez,  fenntartásához  és  megszüntetéséhez,  illetve  a  szociális-jóléti  juttatások
biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

Az adatkezelés  célja:  munkabér  egyéb juttatások számfejtése,  bérfizetés  és munkavédelmi
eszközök biztosítása a munkavállalói részére.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk
(1) bek. b) pontja, GDPR 8 cikk (1)], a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
(Mt.) 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.

(2) A  Társaság  munkáltatói  jogos  érdekeinek  érvényesítése  (Rendelet  6.  cikk  (1)
bekezdése  f))  jogcímén  munkaviszony  létesítése,  teljesítése  vagy  megszűnése,  a  dolgozói
kedvezmények érvényesítése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:

1. név,

2. születési név,

3. születési ideje,

4. anyja neve,

5. lakcíme,

6. állampolgársága,

7. adóazonosító jele,

8. TAJ száma,
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9. nyugdíjas törzsszám  (nyugdíjas munkavállaló esetén),

10. telefonszám,

11. e-mail cím,

12. hozzátartozók adatai

13. bankszámlaszáma,

14. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,

15. munkakör,

16. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata, amennyiben a 
munkakör betöltéséhez szükséges

17. önéletrajz,

18. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,

19. a  munkavállaló  munkabéréből  jogerős  határozat  vagy  jogszabály,  illetve  írásbeli  
hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát, 

20. a munkavállaló munkájának értékelése,

21. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,

22. munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa,

23. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése, 

24. magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár
megnevezése,  azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,

25. külföldi  munkavállaló  esetén  útlevélszám;  munkavállalási  jogosultságot  igazoló  
dokumentumának megnevezését és száma,

26. munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat,

27. munka és védőruha biztosításhoz szükséges információk,

28. a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és beléptető  
rendszer adatait,

(3) Betegségre vonatkozó adatokat  a munkáltató csak a törvényileg meghatározott  jog,
vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel. 

(4) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója,
a Társaság munkaügyi és HR feladatokat ellátó ügyintézői.
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(5) Adattovábbítás: Az adatfeldolgozó felé és .törvényi előírásnak megfelelően az állami
hatóságok  részére.  Külső  munkavállalók  tekintetében  a  saját  adatkezelőik  által  megadott
címre.

(6) Az adattovábbítás jogalapja: törvényi előírás [Munka törvénykönyve]. Szerződés.

(7) A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3
év,  illetve az adat célnak megfelelő felhasználását követően.

(8) Az érintettel  az  adatkezelés  megkezdése  előtt  közölni  kell,  hogy az  adatkezelés  a
Munka törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul  

3.3. Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

(1)  A munkavállalóval  szemben  csak  olyan  alkalmassági  vizsgálat  alkalmazható,  amelyet
munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban
meghatározott  jog  gyakorlása,  kötelezettség  teljesítése  érdekében  szükséges.  Amennyiben
jogszabály  írja  elő  a  vizsgálat  elvégzését,  akkor  tájékoztatni  kell  a  munkavállalókat  a
jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.

(2)  A  munkaalkalmasságra,  felkészültségre  irányuló  tesztlapok  a  munkáltató  mind  a
munkaviszony  létesítése  előtt,  mind  pedig  a  munkaviszony  fennállása  alatt  kitöltetheti  a
munkavállalókkal.

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

(4) Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi előírás, a munkáltató jogos érdeke. 

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

(6) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:  A vizsgálat eredményt a
vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató
csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy
sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes
dokumentációját azonban  a  munkáltató nem ismerheti meg.

(7) A személyes adatok kezelésének időtartama: saját munkavállalók estén a munkaviszony
megszűnését követő 3 év. 

3.4. Munkaidő nyilvántartó– beléptető rendszerrel kapcsolatos adatkezelés

Az I-PRO Hungary Kft. munkavállalói részére kézgeometriás azonosító rendszert működtet,
melynek működése során: 

 egyedi „hash” képződik;

 az adatbázisból személy visszaazonosítása nem lehetséges;
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 biometrikus adat nincs rögzítve.

Az  adatkezelés  célja:  a  munkavállalók   jelenlétének  rögzítése,  a  munkaidő,  kiesőidő
nyilvántartása által a szerződés teljesítése, a vagyonvédelem, a munkavállalói kötelezettségek
teljesítésének ellenőrzése.

Az adatkezelés jogalapja:  a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése

A kezelt adatok köre: azonosító kód, dátum, idő, beléptető rendszeren történő áthaladás iránya
és annak oka.

Az adatkezelés időtartama: tárgyhót követő 30 nap. 

Az  I-PRO  Hungary  Kft.  érdekmérlegelési  tesztet  végzett,  melynek  megállapításai  a
következőek: 

- az adatokat csak a fent meghatározott célra használja;

- az adatokat profilalkotásra és más módon nem használja fel;

- személyes adatok összerendelése álnevesítéssel történik;

- esetlegesen  bekövetkező  adatvédelmi  incidens  nem  jár  kockázattal  a  természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve; 

- a kézgeometriai berendezés használatához alapvető gazdasági érdeke fűződik.

Hash:  A hash  egy  ellenőrzőösszeg.  Rendszerint  valamilyen  csonkolásos  módszerrel  kerül
előállításra egy adatból.  A csonkolásos módszer azt jelenti,  hogy az adat egy-egy részével
dolgozik, tehát nem a teljes egészével.

Adattovábbítás: Adatfeldolgozó részére TB és bérszámfejtéshez. 

Az adattovábbítás jogalapja: törvényi előírás [2012. évi I. törvény Munka törvénykönyve].

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:  az érintett  nem tud munkát
végezni az I-PRO Hungary Kft-nél. 

3.5. Vagyonvédelem

3.5.1. Elektronikus megfigyelőrendszer

Az  I-PRO  Hungary  Kft.  területén  elektronikus  megfigyelő-  és  rögzítőrendszer  működik,
melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre a gyártócsarnokba, irodákba, magánterületi
parkolókba.  A kamerák pontos elhelyezkedése és a megfigyelt területek megnevezése jelen
tájékoztató mellékletében találhatók.

A személyes adatok kezelője: az I-PRO Hungary Kft.
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Az adatkezelés  célja:  A telephely  biztonságának megőrzése,  az emberi  élet,  a testi  épség,
védelme , a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések
bizonyítása, az I-PRO Hungary Kft. területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés
tényének  rögzítése,  az  illetéktelenül  benntartózkodók  tevékenységének  dokumentálása,  az
esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata. 

Az adatkezelés jogalapja: vendégek esetében az érintett hozzájárulása az I-PRO Hungary Kft.
területére való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény (Mt.) 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja,  a munkáltató
jogos érdekeinek érvényesítése.

A  kezelt  személyes  adatok  típusa:  az  I-PRO  Hungary  Kft.  területére  belépő,  valamint  a
magánutat, magánparkolót használó személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és
egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában  három nap [SzVMt. 31. § (3) bek.c) pont].

A felvételek felhasználása:

A kamerák  aktuális  képének  megtekintésére,  a  kamerák  felvételének  megtekintésére  és  a
kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: az I-PRO Hungary Kft. jogosultsággal
rendelkező munkavállalója.

A  I-PRO  Hungary  Kft.  által  üzemeltetett  kamerás  megfigyelő-  és  rögzítőrendszer  tárolt
felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések
bizonyítása  és  az  elkövető  azonosítása  érdekében  tekinthetnek  be  az  arra  jogosultsággal
rendelkező személy. A felvételek az munkavállalók fegyelmi eljárása során is felhasználásra
kerülhetnek,  amennyiben  azok  alapján  megállapítható,  hogy  egy  adott  alkalmazott
munkavállalói szerződése feltételeit megsértette.

Azon érintett,  akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel  rögzítése érinti,  jogának vagy
jogos  érdekének  igazolásával  kérheti,  hogy  a  felvételt  az  adatkezelő  ne  semmisítse  meg,
illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen
szereplő  személy  tájékoztatást  kérhet  az  elektronikus  megfigyelőrendszerrel  róla  készült
felvételről,  kérheti  másolat  készítését,  illetve  ha  a  felvételen  más  személy  is  szerepel,
betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel
kapcsolatos adatok módosítását illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen

Adatkezelő a rögzített  felvételekbe történő betekintéseket,  az azt  végző személy  nevét,  az
adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbítás:  szabálysértési  vagy  büntetőeljárás  esetén  az  azokat  lefolytató  hatóságok,
bíróságok felé.

Az  átadott  adatok  köre:  a  kamerarendszer  által  készített,  releváns  információt  tartalmazó
felvételek.
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Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és
a  171.  §  (2)  bekezdése,  valamint  az  Sztv.75.  §  (1)  bekezdésének  a)  pontja  és  78.  §  (3)
bekezdése

3.5.2. Vendégnapló

Az I-PRO Hungary Kft. területére érkező vendégekről, alvállalkozókról vendégnapló készül. 

A személyes adatok kezelője: az I-PRO Hungary Kft.

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a
jogsértések  megelőzése,  észlelése,  a  belépés  tényének rögzítése,  az esetlegesen előforduló
munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.

Az adatkezelés jogalapja: vendégek esetében az érintett hozzájárulása az I-PRO Hungary Kft.
területére való belépéssel, a vendégnapló aláírásával,  a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f)
pontja értelmében  I-PRO Hungary Kft.-nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

A kezelt személyes adatok típusa: Dátum, idő, név, személy által képviselt jogi személy neve,
rendszám.

Az adatkezelés  időtartama:  felhasználás  hiányában harminc nap [SzVMt. 31.  § (3)  bek.c)
pont].

Az adatok felhasználása

Kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és
az  elkövető  azonosítása  érdekében  tekinthetnek  be  az  arra  jogosultsággal  rendelkező
személyek.

Adattovábbítás:  szabálysértési  vagy  büntetőeljárás  esetén  az  azokat  lefolytató  hatóságok,
bíróságok felé.

Az átadott adatok köre: Dátum, idő, név, személy által képviselt jogi személy neve, rendszám.

Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a)pontja és
a  171.  §  (2)  bekezdése,  valamint  az  Sztv.75.  §  (1)  bekezdésének  a)  pontja  és  78.  §  (3)
bekezdése

3.5.3. Vendég wifi

Az  I-PRO  Hungary  Kft.  vendégeik  részére  wifi  kapcsolaton  keresztül  internetelérést
biztosítanak külső szolgáltató igénybevételével.

A wifi hálózatához történő csatlakozással a vendégek hozzájárulnak ahhoz, hogy az I-PRO
Hungary Kft. a készülékek hálózati egyedi azonosítója (MAC címe) kezelje. A vendég wifi
forgalmát az I-PRO Hungary Kft. nem rögzíti.
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3.6. E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

(1) Cégünk  e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére – ezen e-mail címet és fiókot
a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében, hogy a
munkavállalók  ezen  keresztül  tartsák  egymással  a  kapcsolatot,  vagy  a  munkáltató
képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel. 

(2) A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes
leveleket nem tárolhat. 

(3)  A munkáltató  jogosult  az  e-mail  fiók  teljes  tartalmát  és  használatát  rendszeresen  –  3
havonta - ellenőrizni,  ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az
ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának
ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52. §) ellenőrzése.

(4) Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult. 

(5) Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell,
hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során. 

(6) Az ellenőrzés  előtt    tájékoztatni  kell  a munkavállalót  arról,  hogy milyen munkáltatói
érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, - milyen
szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás
menete,  -  milyen jogai  és  jogorvoslati  lehetőségei  vannak a az e-mail  fiók ellenőrzésével
együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.

(7)  Az ellenőrzés  során  a  fokozatosság  elvét  kell  alkalmazni,  így  elsődlegesen  az  e-mail
címéből  és  tárgyából  kell  megállapítani,  hogy  az  a  munkavállaló  munkaköri  feladatával
kapcsolatos,  és nem személyes célú.  Nem személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató
korlátozás nélkül vizsgálhatja. 

(8) Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló
az  e-mail  fiókot  személyes  célra  használta,  fel  kell  szólítani  a  munkavállalót,  hogy  a
személyes  adatokat  haladéktalanul  törölje.  A  munkavállaló  távolléte,  vagy
együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az ellenőrzéskor a  munkáltató törli.
Az e-mail fiók jelen szabályzattal ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval
szemben  munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat. 

(9) A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban e
szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet. 

3.7. Számítógép, laptop,  ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

(1) A Társaság  által  a  munkavállaló  részére  munkavégzés  céljára  rendelkezésre  bocsátott
számítógépet, laptopot,  a munkavállaló kizárólag munkaköri feladata ellátására használhatja,
ezek magáncélú használatát a Társaság megtiltja, ezen eszközökön a munkavállaló semmilyen
személyes  adatot,  levelezését  nem  kezelheti  és  nem  tárolhatja.   A  munkáltató  ezen
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eszközökön tárolt adatokat ellenőrizheti.   Ezen eszközök munkáltató általi ellenőrzésére és
jogkövetkezményire egyebekben az előbb rendelkezések  irányadók. 

3.8. A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 

(1) A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a
személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja. 

(2) A munkaköri feladatként a Társaság nevében elvégzett internetes regisztrációk  jogosultja
a  Társaság,  a  regisztráció  során  a  társaságra  utaló  azonosítót,  jelszót  kell  alkalmazni.
Amennyiben a személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony
megszűnésekor azok törlését köteles kezdeményezni a Társaság.

(3)  A munkavállaló  munkahelyi  internet  használát  a  munkáltató  ellenőrizheti,  amelyre  és
jogkövetkezményire az 1.4. pont rendelkezései irányadók.

3.9. Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés

(1)  A  munkáltató  nem  engedélyezi  a  céges  mobiltelefon  magáncélú  használatát,  a
mobiltelefon  csak  munkavégzéssel  összefüggő  célokra  használható,  és  a  munkáltató
valamennyi  kimenő hívás  hívószámát  és  adatait,  továbbá a  mobiltelefonon tárolt  adatokat
ellenőrizheti.

(2) A  munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a céges mobiltelefont magáncélra
használta. Ez esetben  az ellenőrzés akként folytatható le, hogy a munkáltató hívásrészletezőt
kér  a  telefonszolgáltatótól  és  felhívja  a  munkavállalót  arra,  hogy  a  dokumentumon  a
magáncélú  hívások  esetében  a  hívott  számokat  tegye  felismerhetetlenné.  A  munkáltató
előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit a munkavállaló viselje.

(3)  Egyebekben  az  ellenőrzésre  és  jogkövetkezményire  az  előző.  pont  rendelkezései  az
irányadók.

3.10. Járványügyi nyilatkozat

Az  I-PRO  Hungary  Kft.  területére  érkező  vendégektől,  alvállalkozóktól  járványügyi
nyilatkozatot kér a Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt. 

A személyes adatok kezelője: az I-PRO Hungary Kft.

Az adatkezelés  célja:  az  emberi  élet,  a  testi  épség,  az  esetlegesen  előforduló  COVID-19
vírusfertőzéssel  kapcsolatos  információ  megszerzése  az  esetleges  fertőzés  csökkentése
érdekében illetve a kontakt kutatási adatszolgáltatás érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6.cikk (1) bekezdés f, pontja szerinti jogos érdek és a GDPR
9.cikk  (2)  bekezdés  B)  pontja  szerinti  feltétel  fennállása,  a  munkáltatónak  munkajogi
előírásokból  fakadó  kötelezettsége  a  munkavállalói  számára  egészséges  és  biztonságos
munkavégzési körülmény biztosítása.
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A kezelt személyes adatok típusa: dátum, idő, név, születési hely, lakcím,  telefonszám.

Az adatkezelés  időtartama:  felhasználás  hiányában harminc nap [SzVMt. 31.  § (3)  bek.c)
pont].

Az adatok felhasználása

Kizárólag  az  emberi  élet,  testi  épség  védelmében  és  érdekében  tekinthetnek  be  az  arra
jogosultsággal rendelkező személyek

Adattovábbítás: járványügyi intézkedés esetén az azokat lefolytató hatóságok felé.

Az átadott adatok köre: dátum, idő, név, személy, születési hely, lakcím,  telefonszám.

Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a)pontja és
a  171.  §  (2)  bekezdése,  valamint  az  Sztv.75.  §  (1)  bekezdésének  a)  pontja  és  78.  §  (3)
bekezdése

4. A www.i-pro.hu ADATKEZELÉSEI

4.1 A w  ww.  i-pro.hu   . szerver naplózása

A  külső  szolgáltatóval  közös  adatkezelés.  A  www.  i-pro.hu   weblap  meglátogatásakor  a
webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja az I-PRO Hungary Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső
szerverre  mutató  hivatkozásokat  tartalmaz.  A  külső  szolgáltató  szervere  közvetlenül  a
felhasználó  számítógépével  áll  kapcsolatban.  Felhívjuk  látogatóink  figyelmét,  hogy  e
hivatkozások  szolgáltatói  az  ő  szerverükre  történő  közvetlen  kapcsolódás,  a  felhasználó
böngészőjével  való  közvetlen  kommunikáció  miatt  felhasználói  adatokat  (pl.  IP  cím,
böngésző,  operációs  rendszer  adatai,  egérmutató  mozgása,  meglátogatott  oldal  címe  és  a
látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere
szolgálja  ki.  Az  adatok  külső  szolgáltatók  szervere  általi  kezeléséről  az  alább  felsorolt
adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A www.i-pro.hu  weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését
és auditálását  külső szolgáltatóként  a  Google Analytics  szervere  segíti.  A honlapon külső
szolgáltatóként  térkép-információkat  jelenít  meg  a  www.maps.google.com  címen  elérhető
szolgáltató.

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen
ad részletes felvilágosítást
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I-PRO  Hungary  a  magasabb  színvonalú  kiszolgálás  érdekében  a  www.i-pro.hu  portálon
felhasználói kutatást felugró ablak (popup) segítségével végezhet.

4.2 A www.i-pro.hu honlap saját cookie kezelése

Az  I-PRO  Hungary  Kft.  a  weblapját  látogató  kényelmének  érdekében  a  felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas
vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak
lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag
a saját tartalma tekintetében.

Az  adatkezelés  célja:  a  felhasználók  azonosítása,  egymástól  való  megkülönböztetése,  a
felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása,
az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai
mérések.

Az  adatkezelés  jogalapja:  az  adatkezelőnek  jogos  érdeke  fűződik  a  felhasználók
azonosításához, és testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt  adatok köre:  azonosítószám,  dátum,  időpont,  valamint  az  előzőleg  meglátogatott
oldal.

Az adatkezelés időtartama: egy hét

A  pontos  érvényességi  idővel  rendelkező  (állandó)  sütik  törlésükig,  de  legkésőbb
érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről,  illetve letilthatja böngészőjében a
sütik  alkalmazását.  A  sütik  kezelésére  általában  a  böngészők  Eszközök/Beállítások
menüjében  az  Adatvédelem/Előzmények/Egyéni  beállítások  menü  alatt,  cookie,  süti  vagy
nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a
felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A
cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint
internethasználatának  nyomon  követésére.  A  cookie-k  segítségével  tehát  pontosan
meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-
látogatási  története.  Mivel  a  sütik  egyfajta  címkeként  működnek,  melyekkel  a  weboldal
felismerheti  az  oldalra  visszatérő  látogatót,  alkalmazásukkal  az  adott  oldalon  érvényes
felhasználónév,  jelszó  is  tárolható.  Amennyiben  a  honlap  látogatás  során  a  felhasználó
böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató
összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-
hez  kötődnek,  erre  kizárólag  saját  tartalma  tekintetében  képes.  A  sütik  önmagukban  a
felhasználó azonosítására nem képesek,  kizárólag  a  látogató  számítógépének felismerésére
alkalmasak.
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II. ADATFELDOLGOZÓK

Az adatok feldolgozási célú átadására több jogcímen kerül sor.

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges
a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Az  adatfeldolgozás  célja:  A  munkavállalói  adatok  mindennapos  feldolgozási,  jogviszony
kezelési feladatainak elvégzése.

Jogalap.:  a szerződések teljesítése : a jogviszony fenntartása,  fejlesztése,  ellenőrzések és a
kötelezettségek végrehajtása. 

Adatátvevők:  Az  adatai  a  következő  kategóriákba  tartozó  adatátvevők  részére  jutnak,
juthatnak el: 

1./ IT szolgáltató: Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz
igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás)  biztosítja, és ennek keretében – a
vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott  személyes adatokat, az
általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren. 

2/ Könyvelő iroda:Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli
szolgáltatói  szerződéssel  külső  szolgáltatót  vesz  igénybe,  aki  kezeli  a  Társaságunkkal
szerződés  vagy kifizetői  kapcsolatban  levő természetes  személyek  személyes  adatait  is,  a
Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

Az  iroda  garancianyújtásra  kötelezett  szakértelem,  megbízhatóság  és  az  erőforrások
tekintetében. 

3./ Bérszámfejtő iroda: munkabérfizetéssel, a bérek és juttatások számfejtésével, TB kifizetői
adatfeldolgozással,  szabadságolással  és  nyilvántartások  vezetésével  kapcsolatos
kötelezettségek teljesítése céljából.  A részükre eljuttatott  adatok feldolgozását,   programba
rögzítését  követően  az  adatok  részben  megsemmisítésre,  illetve  törvényi  előírásoknak
megfelelően archiválásra  kerülnek. 

Az  iroda  garancianyújtásra  kötelezett  szakértelem,  megbízhatóság  és  az  erőforrások
tekintetében. 

4./  Bérszoftver  üzemeltető:  adatfeldolgozói  feladata  a  bérprogram  fejlesztési  és  az
adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása 

5./  Rendszergazda:  adatfeldolgozói  feladata  az elektronikus  megfigyelő  és  rögzítőrendszer
karbantartása , a felvételek kiírása,az informatikai rendszer üzemeltetése, mentések

6./  Műszaki  és  rendszer  karbantartási  Szolgáltatók:  az  üzemben  használt  mindennemű
program, üzemi berendezés fenntartási, karbantartási, javítási feladatinak végzése céljából
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7./  Kölcsönző  vállalatok:  A  szakmai  tevékenységünk  részeként  igénybe  vett  járművek,
berendezések, épületek  kölcsönzési szolgáltatások kezelésére irányuló jogos érdekek miatt

8./  Társadalombiztosítási  szervek:  a  társadalombiztosítással  kapcsolatos  jogszabályok
előírásainak való megfelelés érdekében 

9./ Adóhatóságok: Az adóügyi jogszabályok előírásainak való megfelelés érdekében

10./ Egyéb állami hivatalok: az adott esetre vonatkozó egyéb jogszabályok előírásainak való
megfelelés érdekében

11./ Bankok és pénzügyi intézmények: a kifizetések kezeléséhez szükséges adatszolgáltatás
érdekében 

12./ Üzemorvos: munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégzése érdekében 

13./  Egyéb  béren  kívüli  juttatást,  szolgáltatást  nyújtó  szolgáltató  partner:  egyéb  juttatás,
szolgáltatás belső szabályok alapján történő érvényesítése megrendelése, utalása céljából

14./ Ügyvéd

15./ Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés: Ezen  adatfeldolgozók Társaságunktól
megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve,
címe, telefonszáma) és ennek felhasználásával kiszállítják a terméket.

III. SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
ADATKEZELÉSEK

1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók 
nyilvántartása

(1) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése,
szerződési  kedvezmény  nyújtása  céljából  kezeli  a  vele  vevőként,  szállítóként  szerződött
természetes  személy  nevét,  születési  nevét,  születési  idejét,  anyja  nevét,  lakcímét,
adóazonosító  jelét,  adószámát,  vállalkozói,  őstermelői  igazolvány  számát,  személyi
igazolvány számát,  lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-
címét,  bankszámlaszámát,  vevőszámát  (ügyfélszámát,  rendelésszámát),  online  azonosítóját
(vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is,
ha az adatkezelés  a  szerződés megkötését  megelőzően az érintett  kérésére történő lépések
megtételéhez  szükséges.  A  személyes  adatok  címzettjei:  a  Társaság  ügyfélkiszolgálással
kapcsolatos  feladatokat  ellátó  munkavállalói,  könyvelési,  adózási  feladatokat  ellátó
munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés
megszűnéséig, illetve a céljának megfelelő felhasználást követő.

(2)  Az  érintettel  az  adatkezelés  megkezdése  előtt  közölni  kell,  hogy  az  adatkezelés  a
szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is. 
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(3) Az érintettet személyes adatai adatfeldogozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell. 

2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy 
képviselőinek elérhetőségi adatai 

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-
mail címe, online azonosítója.

(2)  A  személyes  adatok  kezelésének  célja:  a  Társaság  jogi  személy  partnerével  kötött
szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(3)  A  személyes  adatok  címzettjei,  illetve  a  címzettek  kategóriái:  a  Társaság
ügyadminisztrációval kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

(4)  A  személyes  adatok  tárolásának  időtartama:  az  üzleti  kapcsolat,  illetve  az  érintett
képviselői minőségének fennállásáig.

IV. JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ
ADATKEZELÉSEK

1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából 

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén,  törvényben előírt  adó és számviteli
kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából  kezeli a vevőként, szállítóként vele
üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott  adatait.  A kezelt
adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. 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 készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési
bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány
száma, adóazonosító jel. 

(2)  A  személyes  adatok  tárolásának  időtartama  a  jogalapot  adó  jogviszony  megszűnését
követő 8 év. 

(3)  A  személyes  adatok  címzettjei:  a  Társaság  adózási,  könyvviteli,  bérszámfejtési,
társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. 
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2. Kifizetői adatkezelés 

(1)  A  Társaság  jogi  kötelezettség  teljesítése  jogcímén,  törvényben  előírt  adó  és
járulékkötelezettségek teljesítése  (adó-,  adóelőleg,  járulékok megállapítása,   bérszámfejtés,
társadalombiztosítási,  nyugdíj ügyintézés)  céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók,
családtagjaik,  foglalkoztatottak,  egyéb  juttatásban  részesülők  –  adótörvényekben  előírt
személyes  adatait,  akikkel  kifizetői  (2017:CL.  törvény az adózás  rendjéről  (Art.)  7.§ 31.)
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.§)
adatait  adó  és  járulékkötelezettségek  teljesítés  (bérszámfejtés,  társadalombiztosítási
ügyintézés) céljából.

(2)  A  személyes  adatok  tárolásának  időtartama  a  jogalapot  adó  jogviszony  megszűnését
követő 8 év.

(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási
(kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói. 

3. A Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratokra vonatkozó 
adatkezelés 

(1)  A  Társaság  jogi  kötelezettsége  teljesítése  jogcímén  kezeli  a  köziratokról,  a
közlevéltárakról  és  a  magánlevéltári  anyag  védelméről  szóló  1995.  évi  LXVI.  törvény
(Levéltári  törvény)  szerint  maradandó értékűnek  minősülő  iratait  abból  a  célból,  hogy  a
Társaság irattári anyagának maradandó értékű része  épségben és használható állapotban a
jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje: a közlevéltár részére történő
átadásig. 

(2) A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény
irányadó.

4. Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából

(1)  A  Társaság  jogi  kötelezettség  teljesítése  jogcímén,  pénzmosás  és  terrorizmus-
finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a
tényleges   tulajdonosoknak a pénzmosás  és a terrorizmus  finanszírozása megelőzéséről  és
megakadályozásáról  szóló  2017.  évi  LIII.  törvényben  (Pmt.)   meghatározott  adatait:
a) természetes  személy  a) családi  és  utónevét,  b) születési  családi  és  utónevét,
c) állampolgárságát,  d) születési  helyét,  idejét,  e) anyja  születési  nevét,  f) lakcímét,  ennek
hiányában tartózkodási helyét,  g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló
hatósági igazolványa számát,  a bemutatott okiratok másolatát. (7.§).

SZ03K3_I-PRO Hungary_Adatkezelesi_szabályzat.odt 20/32

http://www.i-pro.hu/


                                SZ03 Adatkezelési Szabályzat
I-PRO Hungary Kft.
2509 Esztergom- Kertváros
Jarosik Jakab u. 2.
www.i-pro.hu

(2) A személyes adatok címzettjei:  a Társaság  ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat
ellátó munkavállalói, a Társaság vezetője és a Társaság Pmt. szerinti kijelölt személye. 

(3) A személyes adatok tárolásának  időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az
ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év.  (Pmt. 56.§(2))

5. Egyéb adatkezelések

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

Tájékoztatjuk ügyfeleinket,  hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési
hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az I-PRO Hungary 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.

V. ADATBIZTONSÁG

1. A személyes adatok tárolásának módja

Az I-PRO Hungary Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei,
továbbá  az  adatkezelés  jellege,  hatóköre,  körülményei  és  céljai,  valamint  a  természetes
személyek jogaira és szabadságaira jelentett,  változó valószínűségű és súlyosságú kockázat
figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak
érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

Az  I-PRO  Hungary  Kft.  a  személyes  adatok  kezeléséhez  az  alkalmazott  informatikai
eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  -az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

  -hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

  -változatlansága igazolható (adatintegritás);

..-a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az I-PRO Hungary Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés,  megváltoztatás,  továbbítás,  nyilvánosságra hozatal,  törlés vagy megsemmisítés,
valamint  a  véletlen  megsemmisülés,  sérülés,  továbbá  az  alkalmazott  technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
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Az I-PRO Hungary Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok
védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok –kivéve,
ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez
rendelhetők.

Az  I-PRO  Hungary  Kft.  a  technika  mindenkori  fejlettségére  tekintettel  olyan  műszaki,
szervezési  és  szervezeti  intézkedésekkel  gondoskodik  az  adatkezelés  biztonságának
védelméről,  amely  az  adatkezeléssel  kapcsolatban  jelentkező  kockázatoknak  megfelelő
védelmi szintet nyújt.

Az I-PRO Hungary Kft. az adatkezelés során megőrzi:

  -a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 -a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét;

 -a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van
rá,  valóban hozzá tudjon férni  a  kívánt  információhoz,  és rendelkezésre  álljanak az ezzel
kapcsolatos eszközök.

Az I-PRO Hungary Kft. és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és
hálózata  egyaránt  védett  a  számítógéppel  támogatott  csalás,  kémkedés,  szabotázs,
vandalizmus,  tűz  és  árvíz,  továbbá  a  számítógépvírusok,  a  számítógépes  betörések  és  a
szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és
alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az
interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.)

függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen
tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.
Az  ilyen  fenyegetésektől  megvédendő  az  adatkezelő  megtesz  minden  tőle  elvárható
óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést
rögzíthessen,  és  bizonyítékkal  szolgálhasson  minden  biztonsági  esemény  esetében.  A
rendszermegfigyelés  ezen  kívül  lehetővé  teszi  az  alkalmazott  óvintézkedések
hatékonyságának ellenőrzését is.

2. Adatbiztonsági intézkedések

Az érintett  személyes  adatainak  védelmére  az  Adatkezelő  megfelelő  információbiztonsági
szabályozást tart hatályban, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait
és feltételeit. Az Adatkezelő  köteles:

■  az  adatokat  megfelelő  intézkedésekkel  védi  a  véletlen  vagy jogellenes  megsemmisítés,
elvesztés, megváltoztatás, sérülés,  jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférés ellen.

■ a személyes adatokat  bizalmas adatként minősíti és kezeli, a munkavállalókkal a személyes
adatok kezelésére vonatkozóan  titoktartási kötelezettséget ír elő, 
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■ a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza.,

■ az informatikai rendszereket tűzfallal védi,  és vírusvédelemmel látja el,

■ 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, 

■ a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő
és kimenő kommunikáció  ellenőrzéséről, 

■ biztosítja  az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét. 

■  A  folyamatban  levő  munkavégzés,  feldolgozás  alatt  levő  iratokhoz  csak  az  illetékes
ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi ás egyéb személyes adatokat
tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani. 

3. Adatvédelmi incidensek

A Rendelet szerint „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított,
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését,  megváltoztatását,  jogosulatlan  közlését  vagy  az  azokhoz  való  jogosulatlan
hozzáférést eredményezi; (4. cikk 12.)

A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon elvesztése,
személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott fizetési papírok); adatok
nem biztonságos továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása,
szerver elleni támadások, honlap feltörése.

A vállalkozás, szervezet feladata alapvetően ezek megelőzése, de bekövetkezésük esetére az
alábbiak szerint intézkedik

Az I-PRO Hungary Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket,
feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására
tett  intézkedéseket.  Az esetleges adatvédelmi incidenst  az I-PRO Hungary Kft. késedelem
nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi

incidens  a  tudomására  jutott,  bejelenti  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság
Hatóságnak,  kivéve,  ha  az  adatvédelmi  incidens  valószínűsíthetően  nem jár  kockázattal  a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

VI. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az  érintett  tájékoztatást  kérhet  személyes  adatai  kezeléséről,  valamint  kérheti  személyes
adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását,
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az  adatkezelés  korlátozását,  valamint  élhet  adathordozási-,  és  tiltakozási  jogával  az  adat
felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az I-PRO Hungary 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

2. Az érintett hozzáféréséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek
kategóriái,  akikkel,  illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a
személyes  adatok  tárolásának  tervezett  időtartama;  a  helyesbítés,  törlés  vagy  adatkezelés
korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti  hatósághoz címzett  panasz benyújtásának
joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy
az  ilyen  adatkezelés  milyen  jelentőséggel  bír,  és  az  érintettre  nézve  milyen  várható
következményekkel  jár.  Személyes  adatok  harmadik  országba  vagy  nemzetközi  szervezet
részére  történő  továbbítása  esetén  az  érintett  jogosult  arra,  hogy  tájékoztatást  kapjon  a
továbbításra  vonatkozó  megfelelő  garanciákról.  Az  I-PRO  Hungary  Kft.  az  adatkezelés
tárgyát  képező személyes  adatok másolatát  az érintett  rendelkezésére  bocsátja.  Az érintett
által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű
mértékű díjat számíthat fel.

Az  érintett  kérelmére  az  információkat  az  I-PRO  Hungary  Kft.  elektronikus  formában
szolgáltatja.  A  tájékozódáshoz  való  jog  írásban  a  Bevezetésben,  illetve  az  5.  pontban
megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

Az  érintett  részére  kérésére  –  személyazonosságának  hitelt  érdemlő  igazolása  és
beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

3. Helyesbítés joga

Az I-PRO Hungary Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a
valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
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4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az
I-PRO  Hungary  Kft.  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 adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

  -a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

  - 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;

- a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy  statisztikai  célból,  közérdek  alapján;  vagy  jogi  igények  előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az I-PRO Hungary Kft. 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 ehelyett  kéri azok
felhasználásának korlátozását;

  -az adatkezelőnek már  nincs  szüksége a  személyes  adatokra adatkezelés  céljából,  de az
érintett  igényli  azokat  jogi  igények  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez  vagy  védelméhez;
vagy
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  -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 I-PRO Hungary Kft. az érintettet  az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen
tájékoztatja.

6. Adathordozáshoz való jog

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.

7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes  adatainak  közérdekű  vagy  az  adatkezelőre  ruházott  közhatalmi  jogosítvány
gyakorlásának  keretében  végzett  feladat  végrehajtásához  szükséges  adatkezelés,  vagy  az
adatkezelő  vagy  egy  harmadik  fél  jogos  érdekeinek  érvényesítéséhez  szükséges  kezelése
ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt
olyan  kényszerítő  erejű  jogos  okok  indokolják,  amelyek  elsőbbséget  élveznek  az  érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése
ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A
személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az
adatokat e célból az I-PRO Hungary Kft. nem kezeli.

8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekbe, beleértve a profilalkotást

Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  ne  terjedjen  ki  rá  az  olyan,  kizárólag  automatizált
adatkezelésen  –  ideértve  a  profilalkotást  is  –  alapuló  döntés  hatálya,  amely  rá  nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  Nem alkalmazható a
fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése
vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós
vagy tagállami  jog  teszi  lehetővé,  amely  az  érintett  jogainak és  szabadságainak,  valamint

SZ03K3_I-PRO Hungary_Adatkezelesi_szabályzat.odt 26/32

http://www.i-pro.hu/


                                SZ03 Adatkezelési Szabályzat
I-PRO Hungary Kft.
2509 Esztergom- Kertváros
Jarosik Jakab u. 2.
www.i-pro.hu

jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett
kifejezett hozzájárulásán alapul.

9. Visszavonás joga

Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  hozzájárulását  bármikor  visszavonja.  A  hozzájárulás
visszavonása  nem  érinti  a  hozzájáruláson  alapuló,  a  visszavonás  előtti  adatkezelés
jogszerűségét.

10. Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem
nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és
a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől  számított  egy  hónapon  belül  tájékoztatja  az  érintettet.  Ha  az  érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra,
kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés  elmaradásának  okairól,  valamint  arról,  hogy  az  érintett  panaszt  nyújthat  be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az I-PRO Hungary Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az
érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy 

– különösen ismétlődő jellege miatt  – túlzó, az adatkezelő,  figyelemmel a kért információ
vagy  tájékoztatás  nyújtásával  vagy  a  kért  intézkedés  meghozatalával  járó  adminisztratív
költségekre  észszerű  díjat  számolhat  fel,  vagy  megtagadhatja  a  kérelem  alapján  történő
intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről,
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,
kivéve,  ha  ez  lehetetlennek  bizonyul,  vagy  aránytalanul  nagy  erőfeszítést  igényel.  Az
érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az  adatkezelő  az  adatkezelés  tárgyát  képező  személyes  adatok  másolatát  az  érintett
rendelkezésére  bocsátja.  Az  érintett  által  kért  további  másolatokért  az  adatkezelő  az
adminisztratív  költségeken  alapuló,  észszerű  mértékű  díjat  számíthat  fel.  Ha  az  érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek
rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri
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11. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni,
vagy  nem  vagyoni  kárt  szenvedett,  az  elszenvedett  kárért  az  adatkezelőtől  vagy  az
adatfeldolgozótól  kártérítésre  jogosult.  Az  adatfeldolgozó  csak  abban  az  esetben  tartozik
felelősséggel  az  adatkezelés  által  okozott  károkért,  ha  nem  tartotta  be  a  jogszabályban
meghatározott,  kifejezetten  az  adatfeldolgozókat  terhelő  kötelezettségeket,  vagy  ha  az
adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha
több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó
érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott
károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a
teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja,
hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

12. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az
alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan
indított per illetékmentes.

13. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóságnál  lehet  élni:  Név:
Nemzeti  Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely:  1125 Budapest,  Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C.
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ÉRTELMEZŐ FOGALMAK

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy;

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;

különleges adat:

1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy

pártállásra,  a vallásos vagy más világnézeti  meggyőződésre,  az érdekképviseleti  szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat;

hozzájárulás: az érintett  akaratának 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;

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

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet,  aki  vagy  amely  önállóan  vagy  másokkal  együtt  az  adatok  kezelésének  célját
meghatározza,  az  adatkezelésre  (beleértve  a  felhasznált  eszközt)  vonatkozó  döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége,  így különösen gyűjtése,  felvétele,  rögzítése,  rendszerezése,  tárolása,
megváltoztatása,  felhasználása,  lekérdezése,  továbbítása,  nyilvánosságra  hozatala,
összehangolása  vagy  összekapcsolása,  zárolása,  törlése  és  megsemmisítése,  valamint  az
adatok  további  felhasználásának  megakadályozása,  fénykép-,  hang-  vagy  képfelvétel
készítése,  valamint  a  személy  azonosítására  alkalmas  fizikai  jellemzők  (pl.  ujj-  vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az  adat  meghatározott  harmadik  személy  számára  történő  hozzáférhetővé
tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
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adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az  adat  azonosító  jelzéssel  ellátása  további  kezelésének  végleges  vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az  adatkezelési  műveletekhez  kapcsolódó  technikai  feladatok  elvégzése,
függetlenül  a műveletek végrehajtásához alkalmazott  módszertől és eszköztől,  valamint  az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  illetve  jogi  személyiséggel  nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján -beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az
adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

álnevesítés: a  személyes  adatok  olyan  módon  történő  kezelése,  amelynek  következtében
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes
adat  mely  konkrét  természetes  személyre  vonatkozik,  feltéve  hogy  az  ilyen  további
információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított,
hogy azonosított  vagy azonosítható természetes  személyekhez ezt  a személyes  adatot  nem
lehet kapcsolni;

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

hash: egy ellenőrzőösszeg. Rendszerint valamilyen csonkolásos módszerrel kerül előállításra
egy adatból. A csonkolásos módszer azt jelenti, hogy az adat egy-egy részével dolgozik, tehát
nem a teljes egészével;

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek
során  a  személyes  adatokat  valamely  természetes  személyhez  fűződő  bizonyos  személyes
jellemzők  értékelésére,  különösen  a  munkahelyi  teljesítményhez,  gazdasági  helyzethez,
egészségi  állapothoz,  személyes  preferenciákhoz,  érdeklődéshez,  megbízhatósághoz,
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy
előrejelzésére használják;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt  személyes  adatok  véletlen  vagy  jogellenes  megsemmisítését,  elvesztését,
megváltoztatását,  jogosulatlan  közlését  vagy  az  azokhoz  való  jogosulatlan  hozzáférést
eredményezi;
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biometrikus  adat: egy  természetes  személy  testi,  fiziológiai  vagy  viselkedési  jellemzőire
vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé
teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy
a daktiloszkópiai adat.

Változáskövetés

Kiadás 
dátuma

Kiadás Változás leírása Felelős

2018-05-01 1 Első kiadás Hajnal Ferencné

2020-04-01 2 Kiegészítés hozzáfűzése Czifra Edit

2022-02-25 3
Formátum módosítása, kiegészítés szabályzatba 
illesztése

Czifra Edit
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MELLÉKLETEK

1) HR és Munkaügyi adatkezelés

2) Pénzügyi Adatkezelések

3) Gyártási  adminisztráció adatkezelése

4) K+S Gyártás folyamata

5) K+S adatkezelések

6) Adatkezelési folyamatábrák

7) Adatfeldolgozói  adatkezelés

8) Kamerarendszer adatvédelme

9.) Adatlap munkaviszony létesítéséhez

10.) Az adatfeldolgozási tevékenység általános szerződési minta

11.) Munkaszerződési kikötés az adatkezelési tájékoztató megismeréséről titoktartásról

12.) Tájékoztató alkalmassági vizsgálatról

13.) Járványügyi nyilatkozat COVID-19 vírusfertőzéssel kapcsolatban
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