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1. A Szabályzat célja
A.P.P. Kereskedő és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) jelen Szabályzattal
- a 2018. május 25. napjától alkalmazandó,
- az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendeletnek (a továbbiakban:
GDPR), illetve
- a vonatkozó magyar jogszabályoknak, különös tekintettel az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban:
Infotv.)
való megfelelés érdekében az alábbi adatkezelési szabályzatot fogadja el az alulírott helyen és
időben.
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési
elveket és szabályokat, valamint az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
A Szabályzat az Adatkezelőn kívül azon szervezetire vonatkozik, melyek az Európai Gazdasági
Térség (EGT) területén rendelkeznek tevékenységi hellyel, vagy az EGT területén természetes
személyek személyes adatait kezelik.
Jelen Szabályzat az Adatkezelő valamennyi munkavállalójára, illetve vele megbízási jogviszonyban
lévő személyekre nézve kötelező.

2. Adatkezelő adatai
Név:

[A.P.P. Kereskedő és Szolgáltató Kft.]

Székhely (levelezési cím):

[9028 Győr, Fehérvári út 75.]

Cégjegyzékszám:

[08-09-007336]

Adószám:

[11611989-2-08]

Adatvédelmi nyilvántartási szám:

[Nem releváns1]

Telefonos elérhetőség:

[96 / 512 910]

Elektronikus elérhetőség:

[info@diadem.com]

Törvényes képviselők:

Csizmadia Péter, Csizmadia Szilárd, Berkes Renáta,
Sinkó Alexandra

3. Adatvédelmi jogszabályok
A Szabályzat szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró jogszabályok:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: „GDPR Rendelet”)
Magyarország Alaptörvénye
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: „Infotv.”)
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.)

1

Adatkezelő 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, valamint nem tartozik a 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztató
vállalkozás azon kivételei alá, mely alapján nyilvántartás-vezetési kötelezettsége lenne, ezért adatvédelmi nyilvántartásba
vétele nem indokolt.
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4. Fogalommagyarázat
A jelen pontban szereplő valamennyi definíciót a GDPR 4. cikke a következő módon határozza meg:
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Adatfeldolgozó tevékenységi helye: az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező
adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az
Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli
tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel
összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e
rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;
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;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg,
az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja;
Adatkezelő tevékenységi helye: az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező
adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok
kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik
tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett
döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi
központnak tekinteni;
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;
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;
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok
e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó
személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra
vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
Érintett: az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az
Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó kezeli;
Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez;
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak;
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;
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Személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre,
vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok,
valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az
egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára
vonatkozó személyes adatok.
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.
- // Európai Unió irányadó joga: a GDPR-t és annak időről időre módosított, felváltott és hatályon kívül
helyezett változatait jelenti, beleértve a GDPR-t végrehajtó vagy kiegészítő jogszabályokat, valamint
a 2002/58/EK Elektronikus Hírközlési Adatvédelmi Rendeletet (és az azt módosító 2009/136
rendeletet), amelyet a várhatóan 2018-ban hatályba lépő Elektronikus Hírközlési Adatvédelmi
Rendelet vált fel;
Felügyeleti hatóság: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi
szerv. Magyarországon ez a szerepet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html,
továbbiakban: NAIH) tölti be.

5. Az adatkezelés elvei
5.1.

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára
átlátható módon kell végezni, szükséges az érintett hozzájárulása, adatainak kezelésének
elfogadása.
Adatkezelő a természetes személy Érintettek e Szabályzatban foglalt személyes adatait a felek
közötti írott szerződéses és/vagy reálaktuson alapuló megállapodás teljesítése kapcsán az
Érintettek önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján az Infotv. 5. § (1) bekezdése
alapján, illetve ha vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, adatkezelő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll az Infotv.
6. § (1) bekezdése alapján kezeli.

5.2.

Célhoz kötöttség

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és
azokat nem kezelhetik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az
eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.
Adatkezelő kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése
érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés
mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja
megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

5.3.

Adattakarékosság

A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell
lenniük és a szükségesre kell korlátozódniuk.
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5.4.

Pontosság

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden
ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából
pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
Tekintettel, hogy az egyes személyes adatok minden esetben Érintett önkéntes, tájékozott és
határozott hozzájárulásával kerülnek Adatkezelő adatkezelésébe, azon Érintettek személyes
adatai esetében, ahol az Érintett személye és a vonatkozó személyes adatot szolgáltató
személye nem azonos, az Érintett felel a személyes adatok valódiságáért és kezelhetőségéért;
kivéve, ha Adatkezelő esetleges rosszhiszeműsége ezen felelősséget ki nem zárná.

5.5.

Korlátozott átláthatóság

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely
- az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez
szükséges ideig teszi lehetővé;
- a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,
amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor,
a GDPR-ban az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő
technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

5.6.

Integritás és bizalmi jelleg

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az
adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével
vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

5.7.

Elszámoltathatóság

Az Adatkezelő felelős a 5.4. pontnak való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés igazolására.

6. Érintettek tájékoztatása
6.1. A kezelt személyes adatok köre
6.1.1.
6.1.2.

-

Igazolvány másolatok
személyi igazolvány
lakcímkártya
Adóazonosító kártya
Egyéb adat: alkalmazottak (jelen pont esetén a mindenkori hatályos Személyügyi
Adatkezelési Szabályzat vonatkozó szakasza a mérvadó, jelen lista a teljesség igénye
nélküli felsorolás)
TAJ szám,
bankszámla szám,
gyermekek száma, születési éve,
magánnyugdíj pénztár,
egészségbiztosítási pénztár
telefonszám
e-mail cím
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6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
-

-

6.1.6.
-

-

6.1.7.
-

-

-

6.1.8.
-

-

foglalkozás egészségügyi alkalmassági adat
Iskolai bizonyítványok
végzettséget igazoló bizonyítvány másolata;
nyelvvizsga bizonyítvány;
jogosítvány
Személyi jellemzés (alkalmazottak)
Vevői állomány
gazdasági társaság képviselőjének
o neve
o e-mail címe
o telefonszáma
magánszemély
o neve
o e-mail címe
o telefonszáma
o adóazonosító jele
Beszállítói állomány
gazdasági társaság képviselőjének
o neve
o e-mail címe
o telefonszáma
magánszemély
o neve
o e-mail címe
o telefonszáma
o adóazonosító jele
Szolgáltatók, üzemeltetők
gazdasági társaság képviselőjének
o neve
o e-mail címe
o telefonszáma
magánszemély / egyéni vállalkozó
o neve
o e-mail címe
o telefonszáma
o adóazonosító jele
együttműködő partner (mérnöki irodák, IT-tanácsadók, jogi tanácsadók, fordítók, stb.)
o gazdasági társaság képviselőjének
 neve
 e-mail címe
 telefonszáma
o magánszemély / egyéni vállalkozó
 neve
 e-mail címe
 telefonszáma
 adóazonosító jele
Bérlők
gazdasági társaság képviselőjének
o neve
o e-mail címe
o telefonszáma
magánszemély
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6.1.9.
-

o neve
o e-mail címe
o telefonszáma
o adóazonosító jele
További védendő adat
elektronikus megfigyelőrendszer
fénykép, hang-, képfelvétel készítése

6.2. Az egyes adatkezelések célja és jogalapja
Az 5.1. pontban felsorolt személyes adatok kezelésének célja és jogalapja lehet:
a) az érintett hozzájárulása
b) szerződés teljesítése
c) az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
d) az Érintett, vagy másik természetes személy létfontosságú érdekei miatt szükséges
e) közérdekű adatkezelés vagy harmadik félnek, közhatalmi szerv felé kötelező
adatszolgáltatás érdekében
f) az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
g) személy-, és vagyonvédelem
Az 5.1. pontban rögzített személyes adatok kezelésének a fenti felsorolás közül egyszerre több
jogalapja is lehet.
5.1.1. Igazolvány másolatok
[a; d; e]
5.1.2. Egyéb adat (alkalmazottak)
[a; d; e]
5.1.3. Iskolai bizonyítványok
[a; d; e]
5.1.4. Személyi jellemzés (alkalmazottak)
[a; d]
5.1.5. Vevői állomány
[b; c; d; e]
5.1.6. Beszállítói állomány
[b; c; d; e]
5.1.7. Szolgáltatók, üzemeltetők
[b; c; d; e; f]
5.1.8. Bérlők
[b; d; f]
5.1.9. További védendő adat
[a; g]

6.3. Az adatvédelmi tisztviselő / adatvédelemért felelős személy(ek) elérhetőségei
6.3.1.

Adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelőnél adatvédelmi tisztségviselő kijelölése nem történt.
Indoklás:
- Adatkezelő nem minősül közhatalmi szervnek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervnek.
- Adatkezelőnek nincs olyan főtevékenysége, mely az érintettek rendszeres, szisztematikus,
nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé.
- Adatkezelő fő tevékenysége nem érint különleges kategóriájú személyes adatot.
- Adatkezelőnek nem főtevékenysége a HR adatok kezelése.
6.3.2.

Adatvédelmi felelős(ök)

Adatkezelőnél az alábbi területeken kerültek adatvédelmi felelősök kinevezésre:
Osztály / terület
Érintett adat
Fő Felelős neve
Értékesítési osztály vevői adatbázis
3
Zierhut Mária
Páliné Nyiri Sylvia
Jenei Szonja
Beszerzési osztály
beszállítói adatbázis
1
Tendl Henriett
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Műszaki osztály
Pénzügyi osztály
Marketing osztály
HR és jog

szolgáltatói, közreműködői adatbázis
vállalat könyvelés, kontrolling, bérszámfejtés
publikációk, hang és képi megjelenés,
ügyfélmegszólítások
(online
és
hagyományos), honlap kezelés
munkaerő felvétel, munkajogviszony, általános
szerződések

1
1
1

Tarjáni Anikó
Sinkó Alexandra
Köpeczi-Bócz
Benjamin

1

Berkes Renáta

6.4. A kezelt személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése során adatfeldolgozó szolgáltatót Adatkezelő
nem vesz igénybe, így a személyes adatok harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra.
A vevői és beszállítói adatbázisban szereplő személyes adatokat az Adatkezelő értékesítői és
beszerzői munkatársai ügyfélkapcsolati céllal, míg marketinges munkatársai elektronikus akciók,
reklám céljából kezelhetik a GDPR-ben rögzített irányelvek tiszteletben tartásával.
Az Adatkezelő munkavállalóinak személyes adatait az Adatkezelő HR és Pénzügy területért
felelős kollégái a munkaviszony keletkeztetésével és fenntartásával kapcsolatos céllal kezelhetik
a GDPR-ben rögzített irányelvek tiszteletben tartásával.
Az Adatkezelőnél készített hangi és képi megjelenés személyes adatokat az Adatkezelő
marketinges munkatársai kezelhetik a GDPR-ben rögzített irányelvek tiszteletben tartásával.
Adatkezelő köteles kizárólag a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően harmadik
személy (közhatalmi szerv: statisztikai hivatal; adóhivatal; stb.) rendelkezésére bocsátani
személyes adatokat.

6.5. A személyes adatok tárolásának időtartama
Főszabályként az adatkezelés céljának megvalósulásáig.
Jogviszonnyal kapcsolatos
megszűnéséig.

jogosultságokkal

és

kötelezettségekkel

kapcsolatosan

ezek

Egyebekben a vonatkozó jogszabály(ok) által előírt időtartamig.
Az Érintett jóváhagyásának visszavonásáig és/vagy az arra okot adó körülmény elérni kívánt cél
megszűnéséig, meghiúsulásáig.
Munkaviszonnyal kapcsolatos
munkaviszony megszűnéséig.

jogosultságokkal

Munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal
jogszabályokban meghatározott határideig.

és

kötelezettségekkel

kapcsolatosan

a

kapcsolatosan

nyugdíjfolyósításról

a

szóló

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve
a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell
olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon
megőrizni.
A vevői és beszállítói adatbázis személyi adatainak tárolási időtartama – tekintettel arra, hogy a
személyes adat tárolása nemcsak az Adatkezelő törvényi kötelezettsége és jogos érdeke,
hanem az Érintettnek is jogos érdeke így – az Érintett tiltakozáshoz való joggal élésének
beérkezése. Azaz amennyiben Érintett a személyes adatainak tárolására adott hozzájárulását
visszavonja, vagy a személyes adatok két adatbázis bármelyikében való rögzítettsége ellen
tiltakozik, úgy a személyes adatok törlésre kerülnek.
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6.6. A személyes adat szolgáltatása
a) jogszabályon alapul
b) szerződéses kötelezettségen alapul
c) szerződés kötésének előfeltétele

6.7. Személyes adat megadása
Az Érintett köteles a személyes adatokat megadni.
Az adatszolgáltatás elmaradása az alábbi lehetséges következményekkel járhat:
- szerződéses megbízási, szolgáltatási, értékesítési jogviszony meghiúsulása
- szerződéses megbízási, szolgáltatási, értékesítési jogviszony megszüntetése
- szerződésen alapuló kötelezettségek teljesíthetőségének meghiúsulása
- munkajogviszony létrejöttének meghiúsulása
- munkajogviszony fenntarthatóságának veszélyeztetése
- munkajogviszony felfüggesztése
- munkajogviszonyra vonatkozó Adatkezelői kötelezettség teljesítésének meghiúsítása

6.8. Személyes adat kezelése
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait, vagy azok egy részét automatizált módon nem
kezeli.
Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést
kíván végezni, akkor erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását
megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles. A
személyes adatot Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri – ez esetben
legfeljebb öt (5) napon belül –, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem
korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az
adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Adatkezelő a helyesbítésről
és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés
céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az
érintett jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben az Érintett jogellenesen vagy megtévesztő módon használ személyes adatot, vagy
az Érintett bűncselekményt valósít meg, akkor az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy az
ilyen módon történő felhasználás esetén a vonatkozó adatokat megőrizhesse az esetleges peres
és nem peres eljárásban felhasználható bizonyítás végett az eljárás lezárultáig. Utóbbi
megfelelően alkalmazandó azon esetre is, amennyiben Érintett személyes adatok törlését
Adatkezelő jogos követelése érvényesíthetőségének meghiúsítása, de legalábbis
megnehezítése végett kérte.

7. Érintettek jogai
7.1.

Hozzáférési és egyéb jogok

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen.
Érintett kérésére jogosult személyes adatainak kezelése során hozzáférni az alábbi
információkhoz:
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-

adatkezelés célja
érintett személyes adatok kategóriái
címzettek köre
személyes adatok tárolásának időtartama
amennyiben a gyűjtött személyes adatok forrása nem az Érintett, úgy azok beszerzésének
forrása

Az Érintett kérésére a személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére kell bocsátani. Az
Érintett által kért további adatmásolatokért Adatkezelő ésszerű mértékű adminisztratív díjat
számíthat fel.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, így különösen ha
- a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
- törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb tizenöt (15) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést
hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A vizsgálat idejére, de legfeljebb öt (5)
napra az Adatkezelő az adatkezelést felfüggeszti. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot
kezelő szervezeti egység vezetője vonatkozó törvényben meghatározottak szerint jár el.
Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja,
valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az Érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a
határidőt elmulasztja, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított
harminc (30) napon belül bírósághoz fordulhat.

7.2.

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Az Érintett a rá vonatkozó, általa az
Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik adatkezelőnek.
Az adathordozhatóság joga meghatározott jogcímekhez kapcsolódhat, ilyen jogcím az Érintett
hozzájárulása, valamint a szerződés teljesítése.

7.3.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7.4.

Igényérvényesítés, panaszjog

Az Érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt
érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a NAIH-hoz (levelezési cím: 1534
Budapest, Pf.: 834; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulhat és panaszt
tehet.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
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8. Adatkezelő kötelezettségei
8.1.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő egyrészt az adatvédelmi elvek megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt
követelmények teljesítése és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák biztosítása
érdekében mindent megtesz, hogy gondoskodjon az Érintettek adatainak biztonságáról,
megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja
azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek.
Az egyes intézkedések meghatározásakor az Adatkezelő az alábbi kockázatokat veszi
figyelembe:
a kezelt személyes adatok
- véletlen vagy jogellenes megsemmisítése,
- elvesztése,
- megváltoztatása,
- jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.
Adatkezelő elsődlegesen papír alapú, másodlagosan gépi feldolgozás keretében kezel adatokat.
Adatbiztonsági intézkedések:
- SAP vállalatirányítási rendszer folyamatos jogszabályi hatályosítása,
rendszerfrissítése
- titoktartási
nyilatkozatok
aláíratása
személyes
adatokat
kezelő
munkavállalókkal
- Informatikai Adatvédelmi Szabályzat bevezetése
- Folyamatos jelszócserék
- Wifi Adatvédelmi Szabályzat bevezetése
- Kamerarendszer Adatvédelmi Szabályzat
- Informatikai Eszközhasználati Szabályzat bevezetése
- Rendszergazdai
és
felhasználói
jogosultságok
szabályozása,
mapparendszer zárolása, jogosulti meghatározása
Az adatkezelést Adatkezelő maga végzi, az adatkezelés helyszíne az Adatkezelő székhelyén:
9028 Győr, Fehérvári út 75. sz. alatti címen található, egy erre külön létrehozott
szerverszobában, elzárt és jogosultsági beállításokkal védett szervergépeken.
Az adatok kezelése fizikailag a fent írt helyen történik, az Érintettek adatai itt kerülnek tárolásra.
Adatkezelő rendszeré(ei)nek működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő
adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából
indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen,
automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett
esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha az Érintett személyes adatainak kezeléséhez
adott hozzájárulását megszüntette, vagy az ellen tiltakozik, úgy ezt követően a technikai
adatokról az ő személye - nyomozó hatóságokat, illetve szakértőiket ide nem értve - nem lesz
beazonosítható.
Amennyiben ilyenre sor kerül, az Adatkezelő szervezeti egységeinél adatkezelést végző
alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek
céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező
munkatársak titoktartási nyilatkozatot tettek. Egyúttal az Adatkezelő munkatársai külön is
kötelesek és munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne
tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került
kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető,
megváltoztatható, megsemmisíthető.
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Adatkezelő mindenkori döntési kompetenciával rendelkező vezető tisztségviselője az Adatkezelő
sajátosságainak figyelembe vételével határozza meg az adatvédelem szervezetét, az
adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket,
és jelöli ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.
Az Adatkezelő a megtett intézkedéseket felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

8.2.

Célhoz kötött adatkezelés biztosítása

Az Adatkezelő elősegíti, hogy kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor,
amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a gyűjtött személyes
adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségére
vonatkozik. Biztosítani kell, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint emberi
beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

8.3.

Nyilvántartási kötelezettség

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást nem vezet, tekintettel a GDPR 1.
szakasz, 30. cikk (5) bekezdésében foglaltakra, mely szerint adatkezelési tevékenységekről
nyilvántartás vezetési kötelezettségek nem vonatkoznak a 250 főnél kevesebb személyt
foglalkoztató vállalkozásra, kivéve ha
- az általa végzett adatkezelés az érintettek jogarira és szabadságaira nézve kockázattal
jár; vagy ha
- különleges személyes adatokat érint, vagy ha
- büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre
vonatkozó személyes adatok kezelését jelenti.

8.4.

Kötelezettségek adatvédelmi incidensek esetén

Az Adatkezelőnek az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatban az alábbi kötelezettségei vannak:
-

-

8.5.

a tudomásszerzést követő, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az incidenst a
NAIH-nak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve;
ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem
igazolására szolgáló indokokat is;
a bejelentésben szereplő információk több részletben is közölhetőek indokolatlan
késedelem nélkül;
adatvédelmi incidensek nyilvántartása, az ahhoz kapcsolódó tények feltüntetésével,
illetve az orvoslásra tett intézkedések rögzítésével;
az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről a GDPR 34. cikkében szereplő
feltételek fennállása esetén, az ott meghatározott módon.

Adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése

Az Adatkezelőnek a GDPR 35. cikkének megfelelően adatvédelmi hatásvizsgálatot kell végeznie
abban az esetben, ha a tervezett adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár az
Érintettek jogaira és szabadságjogaira nézve. A vizsgálat arra irányul, hogy a tervezett
adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Az Adatkezelő a vizsgálat
során kikéri az érintettek vagy képviselőik véleményét a tervezett adatkezelésről. Az Adatkezelő
szükség szerint, de legalább az adatkezelési műveletek által jelentett kockázat változása esetén
ellenőrzést folytat le annak értékelése céljából, hogy a személyes adatok kezelése az
adatvédelmi hatásvizsgálatnak megfelelően történik-e.

www.diadem.com

13

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat - GDPR

9. Egyéb rendelkezések
Adatkezelő
- honlapjá(ai)nak üzemeltetésével és azzal összefüggő szolgáltatásaival érintett adatkezelésére,
- munkavállóira vonatkozó adatkezelésére (Személyügyi Adatkezelési Szabályzat);
- kép- és hangrögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével összefüggő
adatkezelésére,
- wifi használatra
külön szabályzatok vonatkoznak azzal, hogy amennyiben az Adatkezelő konkrét adatkezelése
tekintetében bármely okból több adatvédelmi szabályzata is alkalmazható lenne, úgy jelen
Szabályzatban foglaltak az irányadók további szabályzat(ok)ban foglalt vonatkozó eltérésekkel.
Az Adatkezelő feladatai végrehajtása során a NAIH-al – annak megkeresése alapján –
együttműködik.
Az Adatkezelő gondoskodik jelen szabályzat felülvizsgálata és szükség szerint naprakésszé tétele
iránt.
Az Adatkezelő jogosult egyoldalúan módosítani a szabályzat tartalmát; ilyen esetben az Érintettek
értesítése kötelező.
Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog adatvédelmi tárgyú jogszabályai,
különös tekintettel az Infotv. és a 2018. május 25. napjától alkalmazandó GDPR rendelkezései
irányadóak.

10. Mellékletek
1.
2.
3.
4.
5.
6.

sz. melléklet: Adattörlési jegyzőkönyv
sz. melléklet: Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
sz. melléklet: Tájékoztató levél adatvédelmi incidensről
sz. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez
sz. melléklet: Adatkezelési hozzájárulás visszavonása
sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat
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1. sz. melléklet
Jegyzőkönyv
– …………………….. érintett személyes adatainak törléséről–
Készült: 2018. ……………… hó …. napján …..….… óra ……….. perkor a
APP Kft.
Cégjegyzékszám:
Székhely:
Adószám:
Elektronikus elérhetősége:
Telefon:
Törvényes képviselők:

08-09-007336
9028 Győr, Fehérvári út 75.
11611989-2-08
info@diadem.com
96 / 512 910
Csizmadia Péter, Csizmadia Szilárd, Berkes
Renáta, Sinkó Alexandra
mint
adatkezelő
(továbbiakban:
„Adatkezelő”)
székhelyén;
az
Adatkezelő
által
…………………………………. összefüggésben …………………………… (beazonosításához
szükséges további adatok2: …………………………..), mint érintett természetes személy
(továbbiakban: „Érintett”) kezelt, tárolt személyes adatainak törléséről (továbbiakban:
„Adattörlés”).
Jelen vannak az Adattörlésben résztvevő alábbi személyek:
Név:
………………
Lakcím:
………………
Jogosultság és alapja (vonatkozó belső ………………
szabályzatok és/vagy jogszabályok megfelelő
pontjára való hivatkozás):
Név:
Lakcím:
Jogosultság és alapja (vonatkozó belső
szabályzatok és/vagy jogszabályok megfelelő
pontjára való hivatkozás):

………………
………………
………………

Név:
Lakcím:
Jogosultság és alapja (vonatkozó belső
szabályzatok és/vagy jogszabályok megfelelő
pontjára való hivatkozás):

………………
………………
………………

Jelenlévők felkérik ……………………………….-t az Adatbetekintésről készült jegyzőkönyv
elkészítésére, aki a felkérést köszönettel elfogadja. A jegyzőkönyvet jelenlévő többi tag aláírásával
hitelesíti.
Jelenlévők egyetértően rögzítik, hogy Érintett …………………… napján kelt levelével/személyes
megjelenésével/telefonos megkeresésével/e-mail útján3 visszavonta alábbi személyes adatai
kezelésére szóló hozzájárulását és élve az Európai Parlament és a Tanácsa a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet) szóló 2016/679/EU rendeletet (továbbiakban „GDPR”) és az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (továbbiakban: „Infotv.”) szerinti –
így különösen az Infotv. 17. § (2) bekezdése – jogaival kérte jelölt adatok végleges törlését.
Visszavonással érintett, törölni kívánt adatok:

Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, felhasználónév. Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az
adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő, stb.
3
Megfelelő rész aláhúzásával jelelendő.
2
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Érintett
archívum – ha
archiválásra
sor került –,
típusa, jellege

Tárolás fizikai
helye(1),
adathordozó(k)
megjelölése

Adattovábbítás
(ha sor került
rá)
körülményei

Adatkezelő
és/vagy
adatkezelő
adatkezeléssel
érintett
szervezeti
egységének
megjelölése

Adatkezelés
jellege, módja

Adatkezelési
célok

Adatok jellege,
köre, típusa

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat - GDPR

1.
2.
3.
Jelenlévők egyetértően megállapítják, hogy fenti adatok törlésének – sem jogszabályi, sem hatósági
megkeresés nyomán, vagy más módon az Érintetten kívüli személy jogos érdekén alapuló –
akadálya nincs, ezért azok törléséhez szükséges eljárást/eljárásokat alábbiak szerint, további
személyek adatait nem érintve és lehetőség szerint meg nem ismerve - kivéve, ha ez a törlési
folyamat jellegéből fakadóan nem lehetséges –lefolytatják:
Adattörlés operatív folyamata:
Érintett személyes
adatok sorszáma

Törlési folyamat leírása, törlést tényleges végző személy megjelölésével

1.
2.
3.
Az adattörlés során, annak körülményeivel kapcsolatban észlelt további releváns információk: ………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Az adattörlés során feltárt további körülmény(ek) leírása: …………………………………………..
A jelenlévő …………………………….., mint az Adatkezelő eljárni jogosult képviselője
kötelezettségeként vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat az adattörlésről, akivel, illetve
amellyel Adatkezelő a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő írásban tájékoztatja e
címzettekről.
A jelenlévő személyek egyebet megtárgyalni nem kívánnak, ezért az Adatbetekintést és tanúsító
jegyzőkönyvet jelenlevő személyek aláírását – minden oldal szignózásra kerül – követően …….. óra
…….. perckor berekesztik.
Kelt.: ……………., 2018. ……………………………..
K.m.f.
________________________
……………………….
jegyzőkönyv-hitelesítő

________________________
……………………….
jegyzőkönyv-hitelesítő

________________________
……………………….
jegyzőkönyv készítője
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2. sz. melléklet
Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
– 2018. május 25. napjától vezetve –

APP Kft.,
Cégjegyzékszám:
Székhely:
Adószám:
Elektronikus elérhetősége:
Telefon:
Törvényes képviselők:

08-09-007336
9028 Győr, Fehérvári út 75.
11611989-2-08
info@diadem.com
96 / 512 910
Csizmadia Péter, Csizmadia Szilárd, Berkes
Renáta, Sinkó Alexandra

mint adatkezelőnek (továbbiakban: „Adatkezelő”).
Az adatvédelmi incidensek nyilvántartás célja:
Az Adatkezelő az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) és
az Európai Parlament és a Tanácsa a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendeletet
(továbbiakban „GDPR”) hatálya alá tartozó adatkezelésekkel kapcsolatosan, a GDPR preambuluma
(82) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget téve, nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket,
feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett
intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az Adatkezelő
vonatkozó jogszabályi követelményeknek való megfelelését
Adatkezelő megkeresés alapján a felügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátja jelen nyilvántartást.
Adatkezelőnél éves bontásban jelen fedlapot követő oldalakon az alábbi – alulírott napig –
tudomására jutott adatvédelmi incidensek történtek:
Kelt.: ……………………….; 201.. ………………………
……………………………………..
………………………………….
………………..
Adatkezelő
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Egyéb megjegyzés:

Jogszabályban meghatározott egyéb
adatok:

Az adatvédelmi incidens elhárítására
tett intézkedések:

Az adatvédelmi incidens körülményei,
hatásai:

Az adatvédelmi incidenssel érintettek
köre és száma

Az érintett személyes adatok köre

Az incidenssel érintett szervezeti
egység:

Érintettek tájékoztatásának időpontja,
ennek hiányában mellőzés indoka:

Bejelentés időpontja a NAIH-hoz:

Adatkezelő tudomásszerzése, ennek
körülményei:

Incidens időpontja, tartama:

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat - GDPR

Adatvédelmi incidensek listája
– 2018-as év –

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
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3. sz. melléklet
Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság
1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

vagy

Érintett
Címe

Tárgy: tájékoztatás adatvédelmi incidensről4
Tisztelt ………………………………..!
Alulírott ……………………………….., mint az APP Kft. (Cg.: 08-09-007336; 9028 Győr, Fehérvári út
75.; adószám: 11611989-2-08) adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) – 1. számú mellékletként
csatolt meghatalmazással igazolt – kapcsolattartó képviselője arra figyelemmel, hogy Ön és
személyes adatai az Adatkezelő ………………………………..-ra/re vonatkozó adatkezelésével
érintett, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) és az
Európai Parlament és a Tanácsa a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendeletet
(továbbiakban „GDPR”) szerinti – így különösen, de nem kizárólagosan a GDPR 2. szakasza alatti
34. Cikkben foglalt – kötelezettségünknek eleget téve, indokolatlan késedelem nélkül ezúton
tájékoztatom,
hogy az alábbi adatvédelmi incidens történt az Adatkezelőnél:
Adatvédelmi incidens ismertetése:
Az adatvédelmi incidens jellege, időpontja:
Érintettek kategóriái és hozzávetőleges számuk:
Kapcsolattartó elérhetőségei:

Az
adatvédelmi
incidensből
eredő,
valószínűsíthető következmények ismertetése:
Adatkezelő által az adatvédelmi incidens
orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi
incidensből
eredő
esetleges
hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedések:

………………………..
………ha lehetséges………..
Cím:
………………………
E-mail: ………………………
Telefon: ………………………
Fax:
………………………
………………………..
………………………..

Tájékoztatom arról is, hogy Adatkezelő a szükséges biztonsági intézkedéseket megkezdte, mely
során az érintettek, így az Ön személyes adataihoz fűződő jogát is kiemelt prioritásként vesszük
figyelembe és a rendelkezésre álló valamennyi eszközzel megvédjük, ennek nem várt sikertelensége
esetén pedig minden elvárható eszközzel enyhítjük az esetleges sérelem mértékét.
Tájékoztatom T. Hatóságot, hogy nincs tudomásunk további információról az adatvédelmi
incidenssel összefüggésben; ugyanakkor vállaljuk, hogy amennyiben az incidensre vonatkozóan
további ismeretről, körülményről szerezünk tudomást, úgy azt haladéktalanul bejelentjük T. Hatóság
részére.5
Jelen tájékoztatóra az adott okot, hogy alulírott napon még nem zárható ki bizonyosa, hogy az
incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve; melyre tekintettel kérjük várja meg következő tájékoztatásunkat, melyben
értesítjük az incidens okozta kockázat valós mértékéről és szükség esetén további intézkedésekről.
Amennyiben az incidens jelentette kockázatok utóbb jelentéktelennek és/vagy Önt nem értő

4
5

szükséges átalakítani érintett tájékoztatás és felügyeleti hatóság tájékoztatása szempontjából
releváns, ha hatósági tájékoztatásról van szó
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jellegűnek minősülnének, úgy erről – átfogó információkat nem tartalmazó – rövid üzenetben
értesítjük.
Győr, _____________
Mellékletek:
1. számú melléklet: Kapcsolattartó meghatalmazása
Megértésében bízva, azt előre is megköszönve;
Tisztelettel:

………………….
Adatkezelő
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4. sz. melléklet
Hozzájáruló nyilatkozat
– személyes adatok kezeléséhez –
Alulírott ……………………………………….
Születési név:
……………………………………….
Születési hely és idő:
……………………………………….
Anyja neve:
……………………………………….
Lakcíme:
……………………………………….
Állampolgárság:
……………………………………….
cselekvőképes nagykorú személy (továbbiakban: „Érintett”) jelen okirat aláírásával
kijelentem,
hogy az APP Kft.,
Cégjegyzékszám:
Székhely:
Adószám:
Elektronikus elérhetősége:
Telefon:
Törvényes képviselők:

08-09-007336
9028 Győr, Fehérvári út 75.
11611989-2-08
info@diadem.com
96 / 512 910
Csizmadia Péter, Csizmadia Szilárd, Berkes
Renáta, Sinkó Alexandra
mint adatkezelőnek (továbbiakban: „Adatkezelő”) az – alulírott napon hatályos – Adatkezelési és
Adatvédelmi Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) megismertem, az abban foglaltakat teljes
körűen elfogadom; egyúttal
kifejezetten hozzájárulok
ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az Adatkezelő a Szabályzatban megjelöltcélok megvalósulásáig felhasználja, kezelje, jogszabályi kötelezettség esetén illetékes hatóságoknak
bejelentse, továbbítsa.
Előbbiek körében hozzájárulásom különösen az Adatkezelő alábbi
……………………………………….
céljából
……………………………………….
jogcímen
érintett adatokra körére – fajtája,
……………………………………….
jellege –
vonatkozó adatkezelésére, valamint ezzel összefüggésben az Adatkezelő által létrehozott, generált
információkra, adatokra is értendő.
Jelen okirat aláírásával
tudomásul veszem, hogy
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 2122.§-ai, valamint a mindenkor hatályos adatvédelemről szóló jogszabályok rendelkezései szerint
gyakorolhatom jogaimat, kérhetem a kezelt adatok helyesbítését, tiltakozhatok és tájékoztatást
kérhetek az adatok kezelésével kapcsolatban, illetve adatok törlését vagy zárolását kérhetem
postai úton, személyesen az Adatkezelők központi ügyintézés helyeként megadott címén, illetve
az Adatkezelő információs telefonszámán, e-mail címén.
- az adatok tárolása és feldolgozása papíralapon és elektronikusan történik.
Győr,
_________________________
Érintett
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: ________________________
Lakcím: _____________________
Aláírás: _____________________
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Aláírás: _______________________
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5. sz. melléklet
APP. Kft. adatkezelő (továbbiakban: „Adatkezelő”) részére
9028 Győr, Fehérvári út 75.

Helyben!

Tárgy: adatkezelési hozzájárulás visszavonása
Tisztelt Adatkezelő!
Alulírott
……………………………….
(beazonosításához
szükséges
további
adatok 6:
………………………………..), az Európai Parlament és a Tanácsa a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló
2016/679/EU rendeletet (továbbiakban „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezései – így
különösen az Infotv. 17. § (2) bekezdésé szerinti jogommal élve ezúton
visszavonom személyes adataim kezelésre szóló hozzájárulásomat és kérem személyes
adataim törlését
Visszavonással érintett, törölni kívánt adatok:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………
Felhívom T. Adatkezelő szíves figyelmét, hogy az Infotv. 18. § (1) bekezdése alapján további
kötelezettsége értesíteni engem továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés
céljára továbbították.
Az Infotv. 18. § (2) bekezdése szerint, amennyiben az adatkezelő a törlés iránti kérelmemet nem
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő huszonöt (25) napon belül írásban vagy elektronikus úton
közölnie kell a törlés elutasításának ténybeli és jogi indokait.
A választ az alábbi címre / e-mail címre kérem megküldeni:

…………………………………………
A törvényben meghatározott törlési kötelezettség nem teljesítése esetén, az Infotv. 52. § (1)
bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel
bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Győr, ________________
Együttműködését előre is megköszönve,
Tisztelettel:
……………………
Érintett

Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím, felhasználónév. Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az
adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő, stb.
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6. sz. melléklet

Titoktartási nyilatkozat
Jelen nyilatkozatban megerősítjük azon megállapodásunkat és egyetértésünket, miszerint az APP
Kft. Munkáltató által ………………………………………. (munkavállaló neve, anyja neve, születési
hely és idő) előttem, mint Munkavállaló (továbbiakban Nyilatkozattevő) előtt az eddigiekben feltárt és
a jövőben feltárandó bizonyos információk, így különösen üzleti tervek, kereskedelmi titkok, ügyfelek
adatai és egyéb tulajdonosi információk, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó személyes adatok
(továbbiakban: információk) bizalmas jellegűek.
1. ………………………………………..(munkavállaló neve) a nyilatkozat aláírásával elfogadom, hogy
az információk egyetlen részét vagy töredékét sem teszem közzé, nem bocsátom rendelkezésre,
vagy nem tárom fel más módon semmilyen harmadik fél előtt az APP Kft. törvényes
képviselőjének erre felhatalmazó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül, kivéve, ha ezek az
információk bizonyító erejű dokumentumokként nyilvánosságra bocsáthatók.
2. Az ilyen információk nem tekintendők nyilvánosságra bocsáthatónak pusztán azért, mert ezekből
további általános információkat lehet szerezni, vagy, mert begyűjthetők egy vagy több forrásból is,
vagy ha abból adódóan kerültek nyilvánosságra, mert megszegték a jelen nyilatkozatot, vagy
harmadik személlyel vagy jogi személlyel kötött hasonló nyilatkozatokat.
3. Nyilatkozattevő kijelentem, hogy mindent és minden ésszerű elővigyázatossági intézkedést
megteszek annak érdekében, hogy szóban, írásos anyagban, vagy elektronikus adattároló
eszközben vagy más módon feltárt ilyen információkat megfelelő védelemmel látom el bármely
harmadik fél előtti jogosulatlan feltárással szemben, így különösen betartom a Munkáltató
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának irányadó rendelkezéseit.
4. Kötelezettséget vállalok arra, hogy egyetlen anyagról sem készítek másolatot és az ilyen anyagok
valamennyi másolatát kérésre azonnal visszaszolgáltatom.
5. Nyilatkozattevő elfogadom továbbá, hogy valamennyi ilyen információ tulajdonosa a Munkáltató
és hogy a Társaság folyamatos üzletvezetése érdekében mindezen információk bizalmas
jellegűek, értékesek és nélkülözhetetlenek.
6. Nyilatkozattevő kijelentem, hogy az ilyen információkat nem fogom felhasználni, kiaknázni
és/vagy üzleti alapokra helyezni saját javára vagy bármely egyéb harmadik fél javára.
7. Felek kijelenti, hogy Nyilatkozattevőt jelen nyilatkozat aláírása nevezettet nem ruházza fel
semmiféle jogosultsággal vagy egyéb joggal.
8. Munkáltató kijelenti, hogy jelen titoktartási nyilatkozaton megadott, személyes adatot a hatályos
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján kezeli.
Jelen titoktartási nyilatkozat ……………………………………….. (dátum vagy konkrétan
meghatározható esemény, így pl.: „munkaszerződés aláírásával”) lép életbe.
Győr, ____________

___________________
Munkavállaló
Nyilatkozattevő
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___________________
Munkáltató
Adatkezelő
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