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ADATVÉDELMI  SZABÁLYZAT

"SZINVA-PLAY" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: "SZINVA-PLAY" Kft.
Székhelye: 3519 Miskolc, Miskolctapolcai utca 35.
Cégjegyzékszáma: 05-09-008288
Adószáma: 12475780-2-05
Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Molnárné Török Tímea és Molnár Csaba ügyvezetők

Elérhetőségei:
A cég kézbesítési címe:info@florapanzio.hu
A cég hivatalos elektronikus elérhetősége: info@florapanzio.hu, www.florapanzio.hu
Postacím: 3519 Miskolc, Miskolctapolcai út 35.
Telefon: 46/422-187

Jelen szabályzat felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében évente 
történik.

Hatályba lépett: 2019.

Alkalmazandó: 2019. augusztus 1. napjától 
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I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Jelen szabályzat célja a Vállakozásunk adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítő belső szabályok 
megállapítása, a természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartásának biztosítása, az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 
illetve  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 szóló 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) - 
Általános Adatvédelmi Rendelet - által meghatározott adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések 
betartásával, melyek érvényesítésével a Vállalkozás valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának 
igénybevétele során biztosítja  az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben 
tartását az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.
A Vállalkozás jelen szabályzat elfogadásával deklarálja az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) - továbbiakban „Rendelet” - 5. cikkében 
foglalt személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartását.

Jelen szabályzat a 3519 Miskolc, Miskolctapolcai út 35. szám alatt található FLÓRA PANZIÓ 
megnevezésű Panzió (továbbiakban: Panzió) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó és a 
weboldalon keresztül elérhető adatkezelési tevékenységeket szabályozza.

A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy a Panzió kapcsolatba kerülő természetes személyek, 
Vendégek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és 
betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a 
vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően.

II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. Személyi hatály

Jelen szabályzat hatálya a Vállalkozásra és azon természetes személyekre terjed ki, akikre az 
adatkezelési tevékenysége kiterjed. A jelen szabályzatban rögzített adatkezelési tevékenység 
természetes személyek személyes adataira irányul. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Panzióra, azon 
személyekre, akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá 
azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

2. Időbeli hatály

Jelen szabályzat időbeli hatálya a megállapításának napjától további rendelkezésig, vagy a szabályzat 
visszavonásának napjáig áll fenn. 

3. Tárgyi hatály

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Panzió minden szervezeti egységében folytatott valamennyi 
személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.
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III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Panzió: 3519 Miskolc, Miskolctapolcai út 35. sz. alatt található FLÓRA PANZIÓ, amelynek 
üzemeltetője az Adatkezelő

Weboldal: www.florapanzio.hu portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;

Facebook oldal: Flóra Panzió portálon található oldal.

1. Érintett vagy Felhasználó vagy Vendég: bármely meghatározott, személyes adat alapján 
azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

1a. Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 
módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online 
azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális 
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható;

2. 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;

3. Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy 
etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek 
egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek 
szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,

4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló 
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező 
más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 
keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az 
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy 
az adatfeldolgozóval végrehajtatja; Jelen szabályzat alapján adatkezelő: Szinva-Play Kft.

6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton 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 adat további 
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

7. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
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8. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 
lehetséges;

10. Adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából 
történő megjelölése útján;

11. Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

12. Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó 
által végzett adatkezelési műveletek összessége;

13. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 
keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes 
adatokat kezel;

14. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

15. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy 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 irányuló műveleteket végeznek;

16. Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, 
jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményezi;

17. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó 
hozzáférhetővé tesz;

18. Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi 
formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és 
egyesületeket is.

19. Rendelet: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. 
április 27.).

20. Adatkezelő rendszer: az adatkezeléshez használt eszközök.
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IV. ALAPELVEK

1. Arányosság, szükségesség elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés 
céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

2. Célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és 
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell 
felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és 
törvényesnek kell lennie.

3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az 
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik 
azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés 
céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés 
céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

5. Önkéntesség elve: Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot 
az érintett beleegyezésével kezeli. Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a 
felhasználói magatartást, amellyel a felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a 
weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan kiterjed.

V. AZ ADATKEZELŐ NYILATKOZATAI

1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy

- az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

- az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az 
Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel 
kapcsolatban feladatuk van.

- gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan 
hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.

- a weboldal a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal 
összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, 
valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

- a Szálláshelyen megszálló Vendégek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi 
előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési 
intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási 
szabályokat alakít ki.



6

- az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz 
kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést 
megteszi, biztosítja.

- a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem 
biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

- a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.

- a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, 
valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az 
érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei 
minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

- kizárólag Magyarországon végez tevékenységet, multinacionális hotellánchoz nem tartozik, ezért 
kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és működtetnie nem szükséges.

- személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása 
céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi 
incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és 
az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott 
egyéb adatokat.

Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az 
Adatkezelő felelősségét kizárja.

Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt 
személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan 
megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy 
terjesztés megakadályozásáról.

VI. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1. Az érintett hozzájárulása

(1) A személyes adatok kezelése jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy 
valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.
(2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak 
kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:

a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,
b) elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett 
magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt 
végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott 
összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez 
egyértelműen jelzi.
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(3) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. 
(4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre 
kiterjed.
(5) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra 
vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a 
felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon 
szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.
(6) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása 
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás 
megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű 
módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. Az érintett hozzájárulása alapján történő 
adatkezelés esetén az adatkezelés időtartama az adatkezelési cél megvalósulásáig, vagy a 
hozzájárulás visszavonásáig, vagy az adatok törlését elrendelő bírósági vagy hatósági határozat 
végrehajtásáig tart.

2. Szerződés teljesítése

(1) Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett 
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

(2) A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti 
hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más 
természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

(1) Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az 
érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.

(2) Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.

(3) Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását 
követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítése végett szükséges.

4. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítése.

(1) Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy 
valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve, hogy az 
érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az 
adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről 
lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az 
adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy 
annak alkalmazásában áll. 

(2) A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell 
vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és 
azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet 
sor. 
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(3) Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével 
szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az 
érintettek nem számítanak további adatkezelésre. 

VII. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési 
jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére szolgáltatási szerződések 
alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Vállalkozás 
által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

VIII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

1. Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy 
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, arról, hogy az adatkezelés folyamatban van-e, az 
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi 
incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett 
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az 
Adatkezelő köteles a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 
legkésőbb 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni. A tájékoztatás ingyenes, ha a 
tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az 
adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A tájékoztatást 
az Adatkezelő az adatvédelemmel kapcsolatos mindenkor hatályos jogszabály előírásai alapján 
tagadhatja csak meg.

2. Az érintett hozzáférési joga

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;

- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, 
ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

- az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 
kezelése ellen;

- a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
- ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ;
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a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a 
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó 
érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen 
várható következményekkel jár.

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 információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, 
kivéve, ha az érintett másként kéri.

3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

3.1. A helyesbítéshez való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett 
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján 
történő – kiegészítését.
(2) A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa, illetve a 
megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok 
pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat - különösen az érintett kérelmére - haladéktalanul 
pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által 
rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes 
adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.

(3) Mentesül az (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség alól az adatkezelő, ha
a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az 
érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy
b) az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem 
állapítható meg.

3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 
vagy más módon kezelték;

b. az érintett visszavonja a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás 
személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az adatkezelés alapját képező 
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c. az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog) tiltakozik 
az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy 
az érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján (üzletszerzés érdekében történő 
személyes adatkezelés elleni tiltakozás) tiltakozik az adatkezelés ellen;

d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f. a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
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(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt törölni 
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az 
észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy 
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó 
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának 
törlését.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából;
b. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat 
végrehajtása céljából;

c. a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a rendelet 9. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d. a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, 
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) 
bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan 
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
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
az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint 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.

(2)  Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen 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.

(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, 
az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 
kapcsolódó értesítési kötelezettség
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(1) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-
korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek 
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

(2) Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

(1)   Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a. az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett hozzájárulása a 
személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
(érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez) szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. 
cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b. az adatkezelés automatizált módon történik.

(2)   Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult 
arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti 
közvetlen továbbítását.

(3)   Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett 
jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4)   Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

7. A tiltakozáshoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében megvalósuló 
adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges 
adatkezelés ellen (a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés) ellen, 
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a 
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést 
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.

(2)   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.
(3)   Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése 
ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
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(4)   Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során 
kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden 
más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(5)   Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 
2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló 
automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(6)   Ha a személyes adatok kezelésére a rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos 
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját 
helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, 
kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

8. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

8.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál 
ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
22/c., telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu  e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu

(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a 
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 
78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

8.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

(1)   Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá 
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2)   Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 
érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik 
a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77. cikke alapján 
benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3)   A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam 
bírósága előtt kell megindítani.

(4)   Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az 
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, 
a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
8.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való 

jog

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


13

(1)   A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a 
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden 
érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e 
rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

(2)   Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás 
megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az 
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi 
szerve.

9.  Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás

(1)   Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 
jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet 
az adatvédelmi incidensről.

(2)   Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően 
ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a
az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és 
elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatkezelő 
által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben 
az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó 
intézkedéseket.

(3)   Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek 
bármelyike teljesül:

a. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, 
és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás 
alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított 
személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) 
bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul 
meg;

c. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az 
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan 
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony 
tájékoztatását.

(4) Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti 
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas 
kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a (3) 
bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését.

IX. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS
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(1) A Vállalkozás elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen szabályzatban is rögzített 
jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy 
az érintettet nem áll módjában azonosítani.
(2) A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 
számított legfeljebb 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott 
intézkedésekről.
(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint 
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
(4)   Ha a Vállalkozás nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, 
és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
(5) A Vállalkozás a Rendelet 13. és 14. cikke szerinti, jelen szabályzat VI. fejezet 1. pontban 
részletezett információkat és a Rendelet 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést 
(visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, 
kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az 
adatvédelmi incidensről való tájékoztatás) díjmentesen biztosítja az érintett számára. 
(6) 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: 5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, 
vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.
(8) A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a 
Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, 
az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
(9) Ha az érintett kérelmét az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 
adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének 
korlátozására az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja
a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
b) az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így 
különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 
adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének 
korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.
(10) Ha az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése szerint eljáró 
adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését korlátozza, 
az adatkezelő ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon adatkezelőket és 
adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően továbbította, annak 
érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját 
adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.
(11) A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett 
személyes adatait, ha
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

- a jelen szabályzatban rögzített alapelvekkel ellentétes,
-célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés 
céljának megvalósulásához,
- törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 
meghatározott időtartama eltelt, vagy
-jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,



15

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését 
kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése törvényi felhatalmazáson, az érintett, vagy más 
létfontosságú érdekeinek védelmén alapul.
c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, 
vagy
d) az érintett adatai törlése mellőzéséhez fűződő jogos érdeke fennállásának időtartama lejárt, illetve 
ha a nemzetközi adattovábbítás esetén szükséges dokumentációs kötelezettség teljesítéséhez előírt 
adatőrzési időtartam lejárt. 

X. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN 
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében 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.
(2) Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) 
elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által titkosított állomány 
visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása, ransomware (zsarolóvírus) általi 
fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi az adatkezelő által kezelt adatokat, 
az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, 
címlista nyilvánosságra hozatala stb.
(3) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Vállalkozás képviselője haladéktalanul vizsgálatot 
folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása 
céljából.  A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
(4) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával 
azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti 
hatóságnál, 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.
(5)   Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően 
indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.
(6)   Az (3) bekezdésben említett bejelentésben legalább:

a. ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek 
kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és 
hozzávetőleges számát;

b. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 

intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(7)   Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további 
indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.
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(8)   Az adatkezelő 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 a Rendelet 33. cikkében foglalt követelményeknek való 
megfelelést.

XI. KÖZÖSSÉGI OLDALAKON VALÓ JELENLÉT SZABÁLYAI

(1) A Társaság a következő közösségi oldalakon lehet jelen: Facebook 
(2) Az érintett személyek kategóriái: azon természetes személyek, akik a Társaság közösségi oldalát 
követik.

(3) Az adatkezelés jogalapja a Társaság közösségi oldalának követése esetén az érintett önkéntes 
hozzájárulása.
(4) Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: a Társaság a látogatók, a tartalmait megosztó 
személyek által a közösségi oldalon közzétett adatokat nem kezeli, a közösségi jelenlét célja a 
Társaság termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, 
népszerűsítése, a követőkkel való kapcsolattartás a fenti tárgykörben. A Társaság a követői nevét 
kezeli, a követők által a közösségi oldalon közzétett egyéb adatokat nem kezeli, azokra a közösségi 
oldal adatkezelési szabályzatának rendelkezései alkalmazandók. 
(5) Az adatok címzettjeinek kategóriái: a Társaság közösségi oldalának kezelését munkaköre alapján 
ellátó munkavállaló, a Társaság vezetője.
(6) Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

XII. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS ADATOK KÖRE

A. Panzió szolgáltatások igénybevétele

1. A Panzió szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes 
hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása, illetve a kapcsolattartás. A 
jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel az Adatkezelő a 
mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli 
azokat.

2. Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, amelyek segítik a Vendég 
igényeinek teljes körű megismerését, ezek azonban nem feltételei a szálláshely szolgáltatások 
igénybevételének.
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B. Ajánlatkérés

Ajánlatkérés esetén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:

• Név*
• Telefonszám*
• Lakcím*
• E-mail*
• Érkezés napja*
• Távozás napja*
• Felnőttek száma*
• Gyermekek száma*
• Gyermekek életkora*
• Szoba típusa*
• Csomagajánlat
• Egyéb kérés
• Az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési szabályzat elfogadása
• Captcha spamvédelem

A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

Az ajánlatkérés önkéntes.

C. Bejelentkezés és a bejelentő lap

1. Érintett a Panzióba érkezéskor a lefoglalt szobájának elfoglalása előtt bejelentőlapot tölt ki, 
amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alább megadott adatokat a vonatkozó 
jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval 
kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés 
bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság 
az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti. A vendég a adott 
jogszabály alapján a bejelentkezéskor köteles a személyes okmányait (személyi igazolvány, útlevél, 
lakcímkártya) átadni adatfelvétel céljából.

• Név*
• Érkezés napja*
• Elutazás napja*
• Születési idő, hely*
• Lakcím*
• Gépjármű rendszáma*
• Telefonszám
• Igazolványszám*
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• E-mail cím*.
• Gyermekek neve, születési ideje*

2 A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

2. A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szolgáltatások igénybevételének 
feltétele.

3. A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott 
adatait az Adatkezelő a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve 
az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.

D. Bankkártya adatok

Az érintett által Adatkezelőnek megadott bank-, hitelkártya/bankszámla adatokat az Adatkezelő csak 
olyan mértékben és ideig használja és használhatja, ameddig a jogai gyakorlása és a kötelezettségei 
teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat az Adatkezelő szerződéses banki partnerei kezelik. Erről 
az adatkezelésről az illetékes Bank honlapjain tájékozódhat.

E. Ajándékutalvány

1. Panzió lehetővé teszi, hogy a Vendég különböző ajándékutalványokat vásároljon, amelyeket az 
adott értékben fel lehet használni a Panzió szolgáltatására.

2. Az ajándékutalvány megrendelése és felhasználása önkéntes.

3. Az ajándékutalvány megrendelése és az adatkezeléssel érintett adatok köre:

a. Az érintett a Panzió személyesen, telefonon, az info@florapanzio.hu címre küldött e-mailben, 
panzió weboldalán és egyéb értékesítést végző weboldalakon is megrendelheti az általa 
meghatározott összegű vagy szolgáltatás tartalmú utalványt a következő adatok megadása mellett:

Személyes, telefonon, weboldalon vagy e-mailen történő megrendelés esetén:

• Név (ajándékozott)*
• Számlázási név és cím*
• E-mail cím*.
• Telefonszám*
• Ajándékutalvány fajtája*.
• Az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési szabályzat elfogadása*.
• Captcha spamvédelem*

A *-gal jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.
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 4. Adatkezelő a leegyeztetett és megrendelt utalvány összegéről számlát állít ki és az összeg 
beérkezését követően sorszámozott utalványt állít ki.

5. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományban, más megadott adatoktól 
elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalói 
ismerhetik meg.

6. Munkavállaló az egyes adatokat vagy az adatállomány egészét harmadik személynek nem 
továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan 
személy meg ne ismerhesse.

7. Az adatokat az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, 
és az ilyen határidő elteltével törli azokat.

8. Az Ajándékutalvánnyal kapcsolatos adatkezelésről az  info @ florapanzio.hu e-mail címre küldött 
megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást. Az adatállományból történő törlés szintén itt 
kérhető.

F. Kamerarendszer

1. Az Adatkezelő által üzemeltetett Panzió területén kamerák üzemelnek a Vendégek személyi és 
vagyoni biztonsága érdekében. ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják 
fel. A térfigyelő rendszer jogszerű működtetésére vonatkozóan Adatkezelő a jelen szabályzatban és 
a kameraszabályzatban meghozott rendelkezések szerint jár el és teszi azokat elérhetővé az érintettek 
számára.

2. A kezelt adatok köre: Az üzemeltett kamerarendszer által rögzített érintteti képmás.

3. A kamerás térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó speciális szabályok:

a. A kamerarendszer képfelvételt rögzít.

b. Az adatkezelés célja: személy-, és vagyonvédelem.

c. A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló, 3519 Miskolc, Miskolctapolcai 
út 35.

d. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Üzemeltető táblák formájában 
kihelyezett tájékoztatása alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. 
Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe 
bemegy, illetve ott tartózkodik.

e. Az Üzemeltetőnek biztosítania kell, hogy az érintett személy személyes adatait, így különösen 
magántitkait és magánéletének körülményeit illetéktelen személy tudomására jutásától megóvja.

f. Nem alkalmazható elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi 
méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, zuhanyzóban és mosdóban, illemhelyen, pihenőhelyen. 
A kamerás megfigyelés annak céljával arányos, a korlátlan és közvetlen megfigyelést az Adatkezelő 
nem folytat.
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g. A felvétel tárolásának időtartama: A rögzített képfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a 
rögzítéstől számított 3 munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. Felhasználásnak 
az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági 
eljárásban bizonyítékként felhasználják.

h. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, 
a rögzítésétől számított 15 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, 
hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

i. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt, valamint más személyes adatot a 
bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól 
számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített 
képfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, kivéve, ha a 
szabályzat szerinti határidő még nem járt le.

G. Facebook oldal

1. Adatkezelő illetve az Adatkezelő által üzemeltetett oldal külön is elérhető a Facebook közösségi 
portálon.

2. Az adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak megosztása. A Facebook oldal segítségével 
a Vendég tájékozódhat a legújabb akciókról.

3. Adatkezelő Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul az 
Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

4. Adatkezelő Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről. 
Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli 
hozzájárulását a képek közzététele előtt.

5. A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi 
irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

H. Weboldal látogatási adatok

Hivatkozások és linkek

1. Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, 
csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner 
cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel 
azokért.

2. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési Szabályzatát, illetve adatvédelmi 
nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

Cookie-k / Sütik

A www.florapanzio .hu weboldalon sütiket használunk. A sütik a weboldal működtetése, annak 
használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns 
ajánlatok megjelenítése érdekében.

http://www.florapanzio/
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A sütik típusai

Alapműködést biztosító sütik
Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és 
látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ezen sütik alkalmazása nélkül 
weboldalunkon számos funkció nem megfelelően vagy egyáltalán nem működik ( pl. ajánlatkérés 
elküldése).
    
Statisztikai célú sütik
Adatkezelő a weboldalának nyomon követésére analitikai eszközt használ, amely egy adatsorozatot 
készít, s nyomon követi, miként használják a látogatók az internetes oldalt. A rendszer az oldal 
megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos 
információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, 
stb.), amelyek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít 
a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a 
látogatók online élményének fokozása érdekében. Az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem 
használja személyes információ gyűjtésére. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja 
a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan 
visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár 
segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos 
tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon, amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja 
el a cookie-kat.

Hirdetési sütik
Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára 
releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint 
beazonosítani. Segítségével információt tudunk kapni például, hogy látogatóink mely tartalmakat 
látogatnak meg, mennyi ideig tartott a látogatása stb.

A honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk:

Google Ads szolgáltatás
Ezzel a szolgáltatással azt próbáljuk elérni/ösztönözni, hogy látogatóink ajánlatot kérdjenek tőlünk. 
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: 
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
    
Facebook
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: 
https://www.facebook.com/help/cookies/

Adattörlés:

Adatot törölni csak a jelen Szabályzat alapján lehet. A törlés során be kell tartani az adatvédelmi 
előírásokat különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférésre. 

A törlés során a manuálisan kezelt adatokat fizikailag meg kell semmisíteni, elektronikusan tárolt 
adatok esetében azokat helyrehozhatatlanul meg kell változtatni. 

Az adattörlést az Adatkezelő vezetőjének engedélyével lehet elvégezni. 
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A kamerafelvételek során rögzített kép- és hanganyag legfeljebb 30 nap elteltével automatikusan 
törlésre kerül kivéve, ha az szabálysértési vagy büntetőeljárás alapjául szolgáló bizonyítékul szolgál, 
amely esetben az Adatkezelő a kép- és hanganyagot kizárólag a nyomozóhatóság részére küldheti 
tovább.

XIII. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok
(1) Vállalkozás az általa kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vehet 
igénybe a következő feladatok ellátása céljából:
- internetes honlap üzemeltetése, karbantartása,
- adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése,
- megrendelt termékek vevők részére történő kiszállítása.

(2) Az adatfeldolgozó személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit 
törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza 
meg.

(3) A Vállalkozás deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó 
érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes 
adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást 
nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és 
megőrizni.

(4) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért a 
Vállalkozás felel. 

(5) A Vállalkozás kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az 
adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.

(6) A Vállalkozás az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem 
ad.

(7) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem 
bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti 
tevékenységben érdekelt.

XIV. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az adatbiztonság megvalósításának elvei.

A Vállalkozás személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, 
az adatkezelés célja szerint kezelhet.
A Vállalkozás az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy 
megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek 
az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, 
illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási 
szabályokat.
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A Vállalkozás által végrehajtandó technikai és szervezési intézkedések a következőkre irányulnak: 
a. a személyes adatok álnevesítése és titkosítása;
b. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas 

jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló képességének fennállása;
c. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz való 

hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
d. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések 

hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás 
alkalmazása,

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az 
adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, 
megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférésből erednek.
A Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés 
és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
A Vállalkozás biztosítja:
- az adatkezeléshez használt eszközök (adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi 
hozzáférésének megtagadását,
- az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának 
megakadályozását,
- az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban 
tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének 
megakadályozását,
- a személyes adatoknak azok továbbítása során, vagy az adathordozó szállítása közben történő 
jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozását,
A Vállalkozás az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, 
biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Vállalkozás érdekkörében eljáró 
személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.
A Vállalkozás az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más adatoktól 
elkülönítetten tárolja, azzal, hogy -összhangban a fent rendelkezéssel - az elkülönített 
adatállományokat kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalók 
ismerhetik meg. 
A Vállalkozás azon munkavállalóinak enged hozzáférést személyes adatokhoz, akik a kezelt 
személyes adatkörök tekintetében titoktartási nyilatkozat tételével vetették alá magukat az 
adatbiztonsági szabályok megtartásával kapcsolatos kötelezettségnek. (A titoktartási 
nyilatkozat része a jelen szabályzat 14.sz. mellékletét képező adatvédelmi munkaszerződési 
klauzulának.)
A Vállalkozás biztosítja azt, hogy:
- az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben 
meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
- utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, 
ki vitt be az adatkezelő rendszerbe,
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- ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés 
útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják 
rendelkezésére,
A Vállalkozás az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és 
alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges 
adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást 
választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

2.A Vállalkozás informatikai nyilvántartásainak védelme

A Vállalkozás az informatikai nyilvántartásai tekintetében az adatbiztonság megvalósulásához 
a következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:

Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel, 
(valós idejű vírusvédelmi szoftvert alkalmaz.) 

Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az 
elemi károk elleni védelmet,

Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a 
szoftver mind a hardver eszközök tekintetében, 

Megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek az adatállományok helyreállításához 
szükségesek, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, továbbá a biztonsági másolatok 
elkülönített, biztonságos kezelését végrehajtja.

A Vállalkozás biztosítja azt, hogy:

- üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint
-az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés 
készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen 
megváltoztatni.

3. A Vállalkozás papír alapú nyilvántartásainak védelme

A Vállalkozás a papír alapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges 
intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A Vállalkozás vezetője, munkavállalói, és egyéb, a Vállalkozás érdekében eljáró személyek az 
általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, 
függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az iratokat zárható szekrényben kell tárolni. A papír alapú iratokat kizárólag számzáras irattartóban, 
vagy táskában lehet szállítani.

XV. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS KEZELT 
ADATKÖRÖK
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1. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés

1.1. Pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

(1) A Vállalkozás a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény 6. § (1) alapján az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró 
természetes személy azonosítására és személyazonosságának igazoló ellenőrzésére köteles az üzleti 
kapcsolat létesítésekor, pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy 
körülmény felmerülése esetén, amennyiben az ügyfél-átvilágításra még nem került sor; valamint, ha 
kétség merül fel a korábban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével 
kapcsolatban.
(2) A Vállalkozás az azonosítás során az alábbi adatokat köteles rögzíteni: az ügyfél/vendég nevében 
vagy megbízása alapján eljáró 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) az azonosító okmányának típusát és számát.

(3) Az adatkezeléssel érintettek köre: az ügyfél nevében vagy megbízása alapján eljáró természetes 
személyek.

(4) A személyes adatok megismerésére jogosult a Vállalkozás ügyfélátvilágításra kijelölt vezetője, 
vagy munkavállalója. A Vállalkozás a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig 
jogosult az ügyfél-átvilágítás során rögzített személyes adatok kezelésére.

(5) A személyazonosság igazoló ellenőrzése körében a természetes személy adatait tartalmazó 
okiratokról az átvilágítás során az adatok megismerésére jogosult másolatot készít. Kivétel ez alól a 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyi azonosítót tartalmazó oldala, amelyről másolat nem 
készíthető.

1.2. Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

(1) A Vállalkozás természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak adatai kezelésének 
jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, (2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bek.) az adatok 
felhasználási célja számla kötelező adattartalmának megállapítása, számla kibocsátása, kapcsolódó 
könyvviteli feladatok ellátása. 
(2) Az adatkezeléssel érintettek köre: a Vállalkozás természetes személy ügyfelei, vevői, szállítói.
(3) A kezelt adatok köre: a Vállalkozás természetes személy ügyfeleinek, vevőinek, szállítóinak neve, 
címe, adószáma
(4) A személyes adatok megismerésére jogosultak a számla kibocsátást munkaköri feladatként ellátó 
vezető, illetve munkavállalók, a könyvviteli tevékenységet ellátó vezető, munkavállaló. A 
Vállalkozás a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az fentiekben 
megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére.

1.3. Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
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(1) A Vállalkozás az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (1) alapján havonként, a 
tárgyhót követő hónap tizenkettedik napjáig elektronikus úton bevallást tesz az adó- és/vagy 
társadalombiztosítási kötelezettségeket eredményező, természetes személyeknek teljesített 
kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékokról és/vagy a (2) bekezdésben 
meghatározott adatokról. 
(2) Az adatkezeléssel érintettek köre: a Vállalkozás vezetője, munkavállalói, családtagjaik.
(3) A kezelt adatok köre: a Vállalkozás vezetője, munkavállalói, családtagjaik Art. 50. § (2) 
bekezdésben meghatározott adatai, kiemelve ezekből  a természetes személy természetes 
személyazonosító adatai (ideértve az előző nevet és a titulust is), neme, állampolgársága, a 
természetes személy adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele. 
(4) A címzettek köre: a Vállalkozás könyvviteli, bérszámfejtési tevékenységet munkaköri feladatként 
ellátó munkavállalói, adatfeldolgozók. 
(5) A Vállalkozás a jogviszony megszűnésétől számított 8 évig jogosult a fentiekben megjelölt jogi 
kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok kezelésére. A munkavállalók biztosításra, 
járulékfizetésére vonatkozó adatokat tartalmazó munkaügyi iratokat nem lehet selejtezni.

2. Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés
(1) A Vállalkozás által nyújtott szolgáltatások, illetőleg értékesített termékekkel kapcsolatosan a 
Vállalkozás harmadik személyek számára információkérésre, ajánlatkérésre nyújt lehetőséget.
(2) Az adatkezelés jogalapja információkérés, ajánlatkérés esetén az érintett hozzájárulása.
(3) Az érintetti kör információkérés, ajánlatkérés esetén: minden olyan természetes személy, aki a 
Vállalkozás szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban információt, ajánlatot kér és megadja 
személyes adatait.
(4) A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.
(5) Az adatkezelés célja információkérés esetén: azonosítás, kapcsolattartás
(6) Az adatkezelési cél ajánlatkérés esetén: ajánlat adás, kapcsolattartás. 
(7) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) információkérés, ajánlatkérés esetén a 
Vállalkozás vezetője, ügyfélkapcsolati feladatokat ellátó munkatárs.
(8) Az adatkezelés időtartama információkérés, ajánlatkérés esetén: az információ szolgáltatását, 
illetve az ajánlat nyújtását követő 30 nap elteltével a Vállalkozás törli a személyes adatokat.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Vállalkozás ügyvezetője köteles a Vállalkozás valamennyi munkavállalója részére ismertetni jelen 
szabályzat rendelkezéseit.

A Vállalkozás ügyvezetője köteles gondoskodni arról, hogy a Vállalkozás valamennyi 
munkavállalója betartsa jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket. 
A Vállalkozás, mint adatkezelő tájékoztatásra, adatközlésre irányuló, felhasználási célt megjelölő, 
ahhoz pontosan igazodó hatósági megkeresések esetén a megkeresés céljának megvalósításához 
szükséges mértékben továbbít adatot a hatóságok részére.

Jelen szabályzat megállapítása, illetőleg módosítása a Vállalkozás vezetőjének feladatkörébe tartozik. 

Miskolc, 2019. augusztus 1.
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Molnárné Török Tímea
ügyvezető


