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Látogatő
Partnet
potenciális munkavállaló
Magánszemélyek

vonatkozik.
Adatkezelő

r
o
'
C

honlapjá(i)nak üzemeltetéséve7

és azzal összefiiggó

szolgáItatásalval érintett adatkezeléséte,

munkavá]],őkavonatkozóadatkezelésére;
kéP- és hangrőgzítésre alkalmas elekttonikus megfigyelőtendszer üzemeltetésével összefiiggő adatkezelésére,

fogyasztőipanaszok, megketesésekkivizsgálása

a.
krllÖnszabalyzatokvonat]<oznakazzaJ.,hogy

amennytbenaz Adakezelő konktét adatkezelése tekintetében bátmely okból
SzabáIyzatban fogIaltak az kányadők iovábbi

több adatvédelmi szabalyzata is alkalmazhatő lenne, úgy jelen
s

z

ab aly z at(ok)b

an

fo

glalt vonatkoz ó eltétés ekkel.

A

SzabáIyzat célja,hogy meghatározza az Étlnteneknek az Adatkezelő aJta]kezelt adatajnakkötét, az adatkezelés mőd.lát,
célját és jogilaPját, valamint biztosítsa az adarrédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeúek
érvénYestilését, megakadáIyozza uz

j

ogosulatlan nyilvánosságt

Adatvédelmi io gsz
r

J

ab

a

Érint.tt"k adatajhoz történő jogásuhtJan hozzáfétést, az ad46i|megváItoztatását

hozatalilt vagy felhaszná]ását.
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Az Európai Patlament és a Tanács @,Q 2016/6
Magy

Lz

at o t s z

és

949

t9bv,qv4JvL>.

ág Alap törvénye

lnfotmációs Öntendelkezési jogtól és az 'nfotmácjőszabadságrőI

szőIő 2017. évi CXII. töívény (továbbiakban:
,,Infotv.")
A Polgád Törvénykönyvtől szőIő 2013. évi V, töpény (továbbiakban: ,,Ptk)
Az elekttoni}rrs keteskedelmi szolgáItatáso[ valamint az jnfotmácjós tatsadalommal összefiiggő szolgíitatások egyes
k&déseitől szőlő 2001. évi CVI[. töwény (így különösen 13/ A.-13/B §-ur)
Az elekttonikus hfuközléstől szőIő 2003. évi C. tötvény
A munka töwénykön},véról szóló 2012. évll. törvény (továbbiakban: Mt.)
A büntetőeliárástól szóló 1998. évi XlX. töwény
A fogyasztóvédelemtől szóIó 1997. évi CLV. töruény
A keteskedelemóI szőIő 2005. évi CLXrV, törvény

Defrníciók:
Eiotrtt bátmely meghatátozobt, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosírhatő

természetes szernély;
Ho&t!'áru/ás: az E1,ntett akatatának önkéntes és hatarozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és
amellyel félreétthetetlen beleegyez ésétadla a rá vonatko ző személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedó

-kezeléséhez;

S7enélu adat: az Erintettel kapcsolatba hozhatő adat - küiönösen az érintett neve, azonosítőjele, valamint egy vagy több
FlzkÁ, Eziolőga:, mentális, gazdaság1, kultwfis vagy szociá)ts azonosságáta 1d)emző ismetet-, valamini'azádatbő1

levonhatÓ, az éri,ntente vonatkoző következtetés;
Adatkery/Ő az a tetnészetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem tendelkező szetvezet, aki vagy amely
Öná]].Őan vagy másokkal együtt az adat kezelésénekcéIját meghatátozza, az adatkezeléste (beleértv e z fe]használúszközQ
vonaíkoző döntéseket meghozza és végtehajtj a,yagy az adatfeldolgozőva7végrehajtaga;
Adatkerylés: az akaknazott ellárástŐI fiiggetJenül az adatonvégzen bármely művelet v^gy a műveletek összessége, így
kÜ]ÖnÖsen gyíjtése,feivétele, tögzitése, tendszetezés e, tárolása, megváltoztatása, felhasziá]ása, lekétdezése, továibitása,

Adatkezelési és -r,édelmi Szabályzat
nyilvánosságta hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zatolása, tötlése és megsemmisítése,valamint az zdat
további fe]hasznafásának megakadalyozása, fénykép-, hang- vagy képfelvételkészítése,valamint a szeméIy azonositására
alkalmas fizkat jellemzők (pL ujj- vzgy tenyérnyomat, DNs-minta, íÁszkép)tögzítése;
Adaítouábbítás: az a,dat meghatátozort hatmadik személy, így lnilönösen az 1. pont szerinti szetződésben fél Pattner
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számata törtéíIő hozzáf,érhetővé tétele;
Adafeldolgo7ár. az adatkezelési művelete[ technikai feladatok eVégzése, fuggetlenüI a műveletek végrehajtásához
akafmazoltmódszertőI és eszköztől, valamint az aka]mazás helyétól.
I{1ihánosságra ho7atal: az adatbaÁ< szaná,ta történő hozzáféthetővé tétele
Adaítörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreálJttísa többé nem lehetséges;
Gépifelclotg1alc akövetkező műveleteket tattalmazza,ha azokat tészben vagy egészben autornatjzaft eszkÖzÖkkelh{iák
,égrl,
tatolása, az adato!<ka]. végzett logikai vagy aritmetikai művelete[ az adatok megvaltoztatása, tötlése,
^r-^á^tok
visszaketesés e és te!esztése.
.vagy mobil eszköz metevlemezén tatolŐdlL és a
Cookie: A cookie egy olyan kismétetű szövegfájl, atnely a számitőgép
^
későbbi látogatásokkot aktivá_lódik. A honlapok cookiek-kat haszná]aak azzal a cél7al, hogy töftsék a látogatással
észésiadatok, kiléPések, stb.), illetve
kapcsolatos infonnációkat (meglátogatott oldalaink, az oldalalnk
ozhatő adatok. Bz az eszkőz segít a
a személyes beáütásokat, ezek azonb^n uz Éilntrt személyével
sa érdekében. A legtöbb internetes
Éflrrtettek online
fethasználóbatát weboldal kialakításáb
^n, ^z
böngésző automadkusan elfogadja a cookie-kat,.uz Ertnt"tteknek azonban lelretőségük van ezeket krtötöIni, r'agy
vissiautasítani. Mivei minden iöngésző eltétő, u" E.irrt"tt.k egyénrle5 aböngésző eszköztáta segítségéveláMthagákbe a

cookie_kal kapcsolatos ptefetenciáikat. Amennyiben az Binteft semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a
meglátogatott weboldalaktót, módosíthala a webböngész ő beá]]itásalt úgy, hogy értesítéstkapjon a hildött cookie-któl,
vagy egYszeíűen elutasítlrat minden, vagy csak bizonyos webolda1ak altal hildőtt cookie-kat. Ugyanakkot bírmikor
törölheti a számítőgépén, notebookj án vagy mobileszközén eltátolt cookie-kat is. A beáütásoklral kapcsolatos további
tudnivalókat keresse aböngésző Súgójában. Ámennyiben uzÉintttúgy dönt, hogy letiltja a cookie-kaq le kell mondania
a weboldalak bizonyos funkcióiról (például weboldal nem jegyzi meg, hogy az Edntett bejelentkezve matadt). A cookiemeg: "munkamenet-cookie-k" és "matadandó cookie-k".
(susion cookie): a szárnitőgép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tátolja, mindaddig,
.J
amig c,z É.irrt.ttel nem hagya az adott r.veboldalt; ezek a cookie-k segítenek a tendszetneh hogy infotmációt jegyezzen

k két típusát különböztetjük

A

"munkamenet-cookie-k"

meg, miközb en az Éintett az egl,ik olda]ról a máslkta látogat, igy az Eintettnek nem kell ismételten megadnia vagy
kitöltenie az adott infonnációt,
kon vagy
ellragyását követően is t
okie-k" (PuLiltent
felismer-i,
oldal - bár személ),esen
Ezen cookie-k
eszközén
k fájlként tatolődnak az
látogatót. A ,,m
legfeljebb 18 hónapta.
A 'Ftath caokie-k": Az Ádobe Flaslr Playet, amely bizonyos típusúarltrnált bannet-ek, jlletve hilönfé]e videók (youtube,
vimeo) fttttatásatahasznáIatos,képesana,hogyinfotmáciőttátoljoneIaszámitőgépén,notebookjánvagymobileszközén.
A "Flash cookie_li' elfogadása nem á.]1ítirató be a vebböngészőn keteszttil. Ha. azErtntett nem kíván Flash-cookie-kat
fogadni, ezt az Adob. Úbold^lár, kell beáütania: www.adob e,comf hu/ptkacy/cookies.htrnl . Ha az Errot.tt letiltja a
Flash cookie-kat, lehetséges, hogy nem tudja basznáIni a weboldalak - jelen esetben a Honlap - bizonyos funkcióit,
példáui hibásan jelenhetnek meg a cikkekbe csatolt videók.
Rendslen az Adafkezelő gépi feldolgozását működtető technikai megoldások összessége (továbbiakban: ,,Rendszet')

Egyebekben pedig jelen SzabáIyzat fogdmat afatt a Szolgáltatónak a §7ebshopta vonatkoző Á]taLános Szetzódési
Feltételeit, valamint azlnfotv.3. §-ában és a GDPR 4, cikkében meghatátozott értelmező fogalommagyatázztok szerinti
tartalmat ke1l étteni azzal,hogy eltétésesetén a GDPR-ban foglaltak az tányadők

Önkéntes hozzáiátulás
Adatkezelő a természetes szeméIy Edntett"k

'felek közötti Írott
Szab ',yz^tbafl fogl/t személyes adatajt a
szetződésesfteálaktuson alaEiő megáilapodás teljesítésekapcsán az Erintettek önkéntes, tá]ékozon és hatátozott
(1) bekezdése alzpján, illetve, havonatkozó jogi kötelezettség teljesítésecéIjáből
hozzájárulása alapján
^zlfi,fot.v.5 §
céIjábőI szükséges, és ezen étdek
szükséges, adarkezelő vagy hatmadik személy jogos étdekénekérwényesítése
6 § (1) bekezdése úapján
érvényesítésea személyes adatokvédelméhez f'őződő jogkorlátozásávalatánybanái'],azInfov

e

kezeli.

Tekintettel, hogy az egyes személyes adatok minden esetben Erirrt"tt önkéntes, tájékozon és határozofthozzájanlásáva|
személye és a vonatkozó
kenilnek Adatkezelő zdatkezelésébe, azon Erintettek személyes adatai esetében, aho]
^zEtÁtett
személyes adatotszolg,iltatő szeméIye nem azoflos, azF-intett felel a személyes adatokvaIőüságáétt és kezelhetóségéétt;
kivéve, ha Adatkezelő esetleges íosszhiszeműsége ezen felelősséget kinem zatná.

Az adatkezelési célok és az Adatkezelő általkezelt adatok köte
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Adatkezelő kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítéseétdekében kezel. A kezelt
személyes adatokat magáncéka nemhasznalja fel, az adatkezelés mindenkot megfelel a célhoz kötöttség alapelvének amennyiben az adatkezelés célja megszűnt,vagy az adatokkezelése egyébkéntjogellenes, az adatok tödéste keni]rrek.

Az Adatk ezelo
rc az Erintettek személ
Műve
Adatkele|gs célia

1

Munkavállalói adatok
kezelése

adatatt
le

te

§

alábbi célokbóL kötbe

foly. an

aíleííás

ban kezelheti:

Yáthatő
iőőtattam

SzeméIyes adatok

-

Munkaviszony,

létesítéséhez, Munkaviszony
fenná]]ása alatr,
f enntatás ához, megszúfiteté s éh ez s züks éges
adatok tőgzítése, nlrtlvántaftása, hatóságok il]etve
után
felé tőténő lejelentési kötelezettségek jogszabáIy szerint
teljesítés e

2.

Sza"krnal gyakodat

elvégésének
igazolhatősága

Szakmai gyakodati
létesítéséhez,

munkaviszony,
fenntattásához,
megszüntetéséhez szükséges adatok

Szakmal
gyakodati
munkaviszony

+

neveJ

szül.heln

szül.idő, végzettség

adőazonositő

j"1,

száín,

tő:r'.énő lejelentési kötelezettségek teljesítése,

illetve

Személyes

adatok:

Név, lakcím, afi\na

neve,

szüI.hely,

tőgzítése, nyllvántattása, hatóságok felé fennállása alatt, szüI.idó, végettség,

ltán adőazonositő

jogszabaly szednt

Vagyon-és személyi

Videófelvételek megőrzése, szükség esetén

brztonság

betekintés

Felvétel
elkészülte után
naplg

I{apcsolattartás

I{apcsolat tartás: Ugyfelekkel, dolgozókkal,

Jogszabály

pattnetekkel, társ

hatóságokkal, trrlajdonosi joggyakorlóval,

erdészetekkel,

tátsetdészetekkel

TAJ

j.1,

szám,
bankszám7aszám
stb. Eléthetőség:

Telefonszám, E-mail
ckn

IT

@,áIőzat) biztonság

katesóriái Személyes adatok:
Név, lakcím, arli^

bankszárnlaszátr'
stb. El&hetőség:
Telefonszám, E-mail
cím

§V'eb cookie-k ötzése, tőzfal izerneltetése,
hozzáfétési i ososultsások kezelése

IT

faitája,

TAJ

iskola felé tőtténő igazolások l<áMtása"

3.

köte,

biztonsági

§feb cookie-k, logok

szabalyzat szerint

videofelvétel
3

Te]efonszám, Emailcím, levelezési cím,
fax száta

szetnt,

szetződéstelj esüI

éséig

illetve

önkéntes
hozzájárulás

esetén

a

hozzátlárdás
6

paíneri szerződések
nytlvánta.rtása

visszavonásáig

Vevői, szL|itői, banki, biztosítási, káttédtési Jogszabály

támogatási, dolgozói h_itel szetződések

teljesítéséhezszükséges

adatok

ny llv ántattása, kez elé s e

szetződés

szennt, szetződés

teljesüléséig,

jlletve

önkéntes

hozzájárúás
úaplán megadott

adatok esetén a

teljesítéséhez,illetve

a

teljesítés

igazolásához
szükséges személyes
adatok

hozzá4árulás

visszavonásáig
7

panaszkezelés

Ugyfelek érdeks ételrni p^n^szafnak kezelés e

A

8;

I{intlévőség kezelés

Jogszabaly

vá_llalat kintlévós égeinek kezelés e

Panasz
által

teljesítéshez

bejelentő
megadott
személyes adatok
Név, cím, anf a
neve, születési hely,

szükséges, Jogos

szüIetési idő

és

panaszkezeirési
szabafyzat szerjnt

szerződés

étdek alaplán
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Munkavégéshez
szükséges

Törvényileg előirt beva]]áso§ nyilatkozato\
elszámolás ok elkészítéséhez, bels ó
nJl7v ántafiásokhoz s züks éges adatok
kezelése
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Az

JogszabáJy
szednt, illetve
önkéntes

adott bevallás,

nyllafkozat,
elszarnolás,

r.lflvántattás

hozztlfuulás
esetén annak

elkészítéséhez
szükséges személyes

vtsszavonásÁig

adat

adatkezelés joga|apja

ése,6. § (5) bekezdése
Infotv.
gi kötelezettség teljesítése
önkénteshozzájátulásaalapján,tJJ,
Erintettek
alapjána természetes személy
jogos
szükséges, és ezen étdek
é
étdekének
harmadik
személy
ceYaaa szükséges, adatkezelő vagy
jogkorlátozásávd,atánybaná)].az
Infotv.
6,
(1) bekezdése, továbbá
&vényesítésea szernélyes adatokvédelméhez túződő
a vonatkoző ágazaú jogszabályok tendelkezései alapján kezeü"

Az Adatkezelő jelen Szabalyzatba foglalt személyes adatokat az

Tehát az Adatkezelő a GDPR Rendelet II. Fejezet 6. Cikk (1) bekezdése
a) _ ,,a7éintett ho7ájárulását adta lrynélu adatainak egy uagy több konkrát cálből történő keryláréhe{'

-

,

b) _ ,,a7adatkerylfu olan s7,er7ődfu tetl'eithébels{kságu, anelben a{iníett a7egyikfál, uagy a7a s7er7ődés ruegkötátét ruegelŐ7ően a7
áiníeít kárásíre történí lepétek negtételábe7qilkségef' - ,
c) - ,,a7adatkerylh a7adatkerylőre uonatko7őjogi kötele7eítságteljuítátéhe7q/kságef'd) - _a7adatkerylh a7áintelt uagt egl aásik terrzés7etes s7ené! láfonnsú@ érdekeinek uédtlrne niatt s7/k;ágel' e) _ _a7 adatkerylés kö7érdekű uagl a< adatke7előre rahá7ott kölhatalni jogosituáry gyakorlásának keretében aág<ett Íeladat

l'

q tá s á h o 1 s 7i k s áge
_a7adatke7e/és a7adatkerylő uagy egy harrladikfíljogos érdekeinek éruárylesításábe7s7lksíges, kiuéue, ha eryn árd.ekekkel slemben
ettőbbúget élue7nek a7 éintett olan érdekei uagy alapuető jogai ás s7abad"tágai, anellek s7,ená!e.r adatok uáddruát tet{k qlikságusé,
u

égre h

_
D

-

ha a4 éintett geffzek"
ontj ai*-"sr"blő alfi úzásával jelölendó 5 2 gliír1 j ogsz erűen kezel adatokat

kzilönösen,
p

Az

adatfelvétel módia
Az Edntette} i.len Szabalyzat szetinti

F;int n.k önkéntes hozzájáaiása alapján AdatkezelŐ
adatÁt, rninden esetben
^z
közvetlenül Etintettól személyesen vagy megPlzottján keteszül kagia, szerit,
A megadott személyes adatok valőüságáért minden esetben azE1'ntett felel. Adatkezelő a neki megadott személyes
adatokat nem e]lenőrzi.

Érirrt.tt.k minden o\yan szetződés megkötésével, amelyte Adatkezelő szabáIyzztánaktfugythatalya
a jelen Szabilyatotis elfogadjak.

kiterjed, kifejezetten

Az Adatkezelés elvei

Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabadmegszetezni és feldolgozni.
Személyes adatokat csak meghatátozoLt és törvényes céLa szabadtatolri, és attól eltérő módofi nem szabad fe]használni.
A kezelt személyes adatok kötének tátolásuk céljávaJ, atányban kell áJJ:riu\ és meg kell fele]:riük e céInak, ^zot fierr'
te{eszkedhetnek tul.
altoríL^izilt adatáJ]ományokban tatolt személyes adatok védelme
Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket
^z
etdekében a véletlen vagy jogtalanmegsemrnisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtilanhozzáférés,tnegva)toztatás
v agy te1esztés megakadály ozásáta.

Adattovábbítás
Ldatkezefő jogosult és köteles minden olyan tendelkezéséte á_lIó és áJtúa szaba7yszerően tátolt szeméIyes adatot az
illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbitásata őt jogszabí,Jy vagy jogetős hatőságlhatatozat kötelezi. Ilyen
adattovábbitás4 valamint az ebbőI szátmaző következmények miatt az Adatkezeló nem tehető felelőssé

AdatkezeLő adatokat előbbieken ttll l<:zatőIag ve\e szetződéses,kapcsolatban á]]ő társadatkezelőinek ésfvagy
adatfeldolgozőnill ezen belű is lazátőIag olyanoknak ad áq akiket azEÁntettvonarkozásában szerződéses kötelezettség

tethel; ennek megfelelóen Adatkezelől<zfuőIagjelenSzabalyzatban

megjelölt célok teljesítése&dekében és m&tékéig ad

át adatot harmaük személynek. Ezen adattovábbítás a jelen Szabilyzat mindenkot hatályos szövegében megjelölt
adatkezelési és adatbiztonsás1 szabalyoknálháttánvosabb helyzetbe azEinteLtet nem hozhaga.

TAEG Tanulmányi EtdőgazdaságZártkőtíi.enN{űködő
Tel:06 801,00 21,7
Med-Praxis kft.
Székhely: 9400 Sopton Lenkey

Dolgozó

Részvénytátsaság
neve,

beosztása, lakctrn, anlla

u. 1-3.
Eléthetőségek:
TeL 06 (99\ 322-768

neve, születési hely
íiő,TAJ szfun

Dt. Simon Zoltánügyvéd
Székhely: 9400 Sopron SzfuÁáz

Név, lakcím, ansna neve,

Foglalkozás

Adatkezelési és -védelmi SzabáIyzat

egészségügyi

9400 Sopton Lenkey u.

vbsgálat

1.-3.

I{ntlévőség kezelés

9400 Sopton Szir:ház

és

születési hely és idő

u.2'l,

u.21,

Eléthetóségek:

Tel 06 (99) 338-250
MOL NyRt.

Székhely: 1,1,17

Dolgoző neve, lakcím, MOL
Budapest

októbet huszonhatmadika

u.

anya

nev e, telefonszám,

izemanyagkatqa

1,1,17

Budapest

Októbet

has zna]atához s züks ége s

e-mail cím

huszonhatmadika u. 18

1B

Eléthetóségek:
+ 361 21,1, 1.000

Par|netek és dolgozók

Libta Szoftvet Ztt.

Székhely: 71,1,3

I{atolina út. 65
Eléthetősés: 06

1,

Székhely: 9+00
30+7

könlwelési és

progtamban

Informatjkai

Informatikai

Sopton

tendszetben

I{öny,velési és bétszámfejtési

bét feladatok szuppottja
szetepló

adatal

255- 3939

T & T 2003Bt,

Végfotdulat u 12
Eléthetősés: +36

Budapest

ta]á]hatő

tendszet

Budapest
11,1,3
I{atolina út. 65

9400

Sopton

Végfordulat u 12

üzemeltetése

személyes adatok

++569

név, cím, telefonszám
Balog-Fa Trans l(ft
Székhely: 9374 lván, Áopaa

favaroző

fuvar teljesítése

vá]]akoző

címe

út70
Eléthetőségek: Balogh J.
Attilané 93]4, Ivan, Árpad
|Lt 70.

telefon, e-mail

I(iss Zoltéán
Székhely: Fertőszentmiklós,
Mátyás kit.út29.
Eléthetőségek:
Fertőszentmiklós, Mátyás

név, cím, telefonszám

favaroző

fuvar teljesítése

vá]7a]kozo

címe

klr.űt29.

telefon, e-majl

Csapó Zoltán
Székhely: 9374 lván, Árpaa
u. 35
Eléthetőségek: 9374 Iván,
Árpaa u. gS
telefon, e-tnajl
Némeü l{ároly
Székhely: 9482 Nagylózs,
Petőfi u. 14
Elérhetőségek: 9482
Nagylózs, Petőfr u. 14
telefon, e-mail

Tor:rna Ingeniewbüto

Bauuntemehmen

und

név, cím, telefonszám

fuvaroző vállakoző

fuvar teljesítése

címe

név, cím, telefonszám

fuvaroző vállakozo

fuvar teljesítése

címe

Név, cím, telefonszám

Li gn ova ké s zházak külfö

étékesítése

ldi

A 730l

Deutscbkjeutz.
Mühlgasse
9 Sleuemummet:

TAEG Tanulmányi EtdőgazdaságZátkőrőenMúködő
Székhely: A 7 30I DeutscbkjeuZ.

Részvénytfusaság

Adatliezelési és -r,édelmi Szabályzat

Mühlgasse
9 Sleuemurnmet:

Eléthetóségek A

7301

D euts cbkj eutz. Mühlgas s e
9 Sleuemummet:

Horváth Sándor E. V.

Székhely: 9400

Név, cím, telefonszám

Flvatozás

9400 Sopton Galagonya
kőz 1,/B

Név, cím, telefonszám

Fuvatozás

9400 Sopton Avat:u.26.

Név, cím, telefonszám

Feleló s műszafá vez etés

Név, cím, telefonszám

Lignova

Sopton

Galagonyaköz 1/B
Eléthetőség: Székhely: 9400
Sopton Galagonya kőz / B
1,

KozákTamás E. V.
Székhely 9400 Sopton Avat u.
26.

Eléthetőség: 9400 Sopton Avat

u.26.

Czukot Aípád E. V.

Székhely: 9400

9400

Ftankenbutg

Sopron

Sopton

u.2/C

u.2/C
Eléthetóség: 9400 Sopton
Ftankenbutg u.2/C
Ftankenbutg

LőrjtaczLászIőBt.
Székhely: 9 422 Hatka Soptoni u.

készház

9422 Harka Soptoni u.

szerkezetépítés

51

51

Elérhetőség: 9422 Hatka
Soptoni u. 51

Petófi

Göndöcs

Attila E. V"
Szélüely: 9467 Lövő Petófi u
22/E
Eléthetóség: 9467Lővő Petőfi u
22/E

Név, cím, telefonszárn

Villanyszerelés

9461, Lövő
22/E

Ujvái Gábot E. V.
Székhely: 9483 Sopronkövesd

Név, cím, telefonszám

Gépészetiszetelés

9483 Soptonkövesd
Petőf, u. 38

Név, cím, telefonszám

Festési munkák

9400 Sopton Juhatfa u.

Ll

Petőfi u. 38

Elérhetőség:

9483

Sopronkövesd Petőfi u. 38
I{ovács Tamás E. V.

Székhely: 9400 Sopton Juhatfa
u. lJ

1.3

Eléthetőség: 9400 Sopton
Juhafiau.13
I{akasi Elek E. V.
Székhely: 9483 I(ossuü Lajos u"

Név, cím, telefonszárn

Hidegburkolási munkák

9483 l{ossuth Lajos u.
160

160

Eléthetőség:9+83 I{ossuü

Lajos u. 160

Kádáí Zsolt E, V.
Székhely: 9481 Pinnye I{ossuth
Lajos u.

8.

Eléthetóség: 9481,
I{ossuth Laios u. 8.

Pinnye

Név, cím, telefonszárn

Homlokzatszigetelés

9481, Pinnye l{ossuü
Lajos u. 8.

TAEG Tanulmányi EtdőgazdaságZártLötőenMűködó
Epít-Tető 2008l{ft.

Székhely: 9700 Szombathely

Rohonci u.

Részvénytársaság

Név, cím, telefonszám

Adatkeze]ési és -védelmi Szabályzat

9700

Bádogozási munkák

Rohonci u.

Szombathely
].5

15

Elérhetőség: 9700 Szombathely

Rohonciu.15

Dezamics l(ft.

Székhely: 9330

Név, cím, te]efonszám

Alapozísi munkák

9330

Alsómező u.

I{apuvát

l{apuvát
10

Alsómező u. 10

Elérhetőség: 9330 Kaplxát

A_Isómezó u. 10

Domonkos Attila E. V.

Név, cím, telefonszám

I(éményépítésimunkák

Székhely: 9400 Sopton Bajnok u.

9400 Sopton Bajnok u.
25.

25,

Eléthetőség: 9400 Sopton
Ba;'nok u. 25.

Csiszar Lajos E. V.

Székhely: 9407

Név, cím, telefonszám

Gépészetiszetelés

Sopton

9407

Papucsvitág u.

Sopron
3

Papucsvitág u. 3

Eléthetőség: 9407 Sopton
Papucsvitág u.

3

Bau-Tech 2003l<ft,
Székhely: 9353 Szfufőld Fő u. 70
Elérhetőség:9353 SzátfőId Fő u.

Név, cím, telefonszám

Alapozási munkák

9353 SzárföId Fő u. 70

Név, cím, telefonszám

Fuvatozás

9461Lőyő Vasúti sot

Fuvatozás

9422Harka Etdő u. 4

70

Brennet l{átolyJános E. V,
Székhely: 9461 Lővő Vasúti sor

17

17

Eléthetőség: 9461, Lővő Vasúti
sot 17
Fatkas István E. V"
Név, cím, telefonszám
Székhely: 9 422 Hatka F;tdő v 4
Eléth ető s ég: 9 422 Harka Er dő u.
+

Fatkas János E. V.

Székhely: 9423

Agfalva

Név, cím, telefonszám

Fuvatozás

9

423 Agfalva Lép es falvr

u,.36

Lépesfalvi u. 36

Elérhetőség: 9423 Agfalva

Lépesfa]vi u. 36
Kassai LászIőE.Y.
Székhely: 9494 Sopton-Balf Fó

Név, cím, telefonszám

Fuvarozás

9494 Sopton-Balf Fő u.
+0

u. 40

Elérhetőség: 9494 Sopron-Balf

Fő1.40

NeubetgetJános E. V.

Székhely: 8265

Név, cím, telefonszám

Flvatozás

Név, cím, telefonszám

Flvatozás

Hegymagas

8265

Hegymagas
SzigJigeti u. 13

Szigligeti u. 13

Eléthetőség:8265 Hegyrnagas
SzieliEeti u. 13

P&PBt.
Székhely:

9444

Fettőszentmiklós Béke u. 78
Eléthetőség:
9444
Fertószentmiklós Béke u. 78

9444 Fettőszentmiklós
Béke u. 78

TAEG Tanulmányi Etdőgazdaság Záttkőrően Működő Részvénytátsaság
TarLászlő
Fuvatozás
Név, cím, telefonszám
Székhely: 9421, Fertőtákos

Adatlrezelési és -védelmi SzabáIyzat

9421,

Fetőtákos

pozsonvi út 7

Pozsonyi út 7

Elérhetőség: 9421, Fertőrákos
Pozsonyi út 7

SzolgáItatő az Eíintettek személyes a.datÁtkülfö1:-]i harrnadili orczágba- nemzetliözi szewezethez (Eutópai Unión kívülre,
nem EGT-államba) nem továbbíqa, kivéve Erintett kifejezett jőváhagyása esetén és a felek í,]ta], trásba foglalt
nyilatkozatb an rőgzitett feltételek szefint, a GDPR tendelkezéseinek megfelelő gatanitákblztositásával.
Előbbi megkötés nem tetjed ki a GDPR 45, Cikkben foglalt esetekte, mely alapján amenn),iben az a"dattovábbítás célla
olyan á)7aint és/:ragy nemzetközi szeívezet, melpe vonatkozőan aBuottság á_lta] kibocsájtott éwényesún. ,,megfelelőségi
Ilatátozata" van hatilybzn, az tlyen adattovábbításhoz nem szükséges hilön engedély. Jelen okirat keltekor az alábbi
lrarmadik országok tekintetében vanhatáIyban elfogadott megfelelőség hatatozat: Andora, Atgentína, Feröet Szigetek,
Guemsey, Izrael,Jersey,I{anada, Man-sziget, Svájc, Uruguay, USA (Pdvacy Shield), IJj Zéland - JaPán és Díl-krea esetáben
a zzegfeklőtegi e!'árásfolatzatban

uan

-.

Az adatkezelés biztonsága
Ádatkezelő az Infow. 7. §-" szerinti kötelezettségének megfelelően rnindent megtesz annak étdekében, hogy
F,ilrrt ttek adatainak biztotságától, megteszl toyábbá azokat a szükséges technikai és szervezési
gondoskodjon
^.
intézkedéseket és kialakítj a,azokataz eljaúsiszabáIyokat, amelyek azInfohr., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi
szabáIyokérvényre juLtatásíh,ozszükségesek.

Adatkezelő elsődlegesen papt alapű, másodlagosan gépi feldolgozás ketetében kezel adatokat. Ahoi az adatkezelés
automatjzűtan tötténik ott csak kjvételesen és indokoltan szükséges méttékben ketiilhet sot batmilyen adzt embet
közteműködést igénybe vevő kezeléséte.

,Lhol az adatkezelést Adatkeze|ő maga végzi, az adarkezelés helyszíne: 9400 Sopton Honvéd u. 1 címen taláIhatő
szervertetmében, az adatok kezelése F:.zkűag itt történib az Erintettek adatal itt kenilnek tátolásra,.
Adatkezelő zz adatokat védi lnilönösen a jogosulat]anhozzáférés, megváltoztat^s, továbbítás, nyilvánosságahozatal,
tötlés vagy megsemrnisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sénilésellen. Adatkeze]ő rendszeté(ei)nek működése
sotán automatikusan, technikailag tőgzítéste kenilő adatok a geneta7ődásuktól számitva a Rendszet működésének
bbtosítása szempontjából indokolt időtartatntg kenilnek tatolásta. a Rendszerb en. Az Aőatkezelő blztosítja, hogy ezen,
automatikusanrőgzített adatok egyéb személyes adatokkaJ- atötvény által kötelezővétett esetek kivételével - össze nem
kapcsolhatók.Haaz Erintett személyes adatalnakkezeLéséhez adotthozzájátulásátmegszüntette,yagy az elfen tiltakozik,
így ezt követóen a technikai adatokrói az ő szeméLye - nyomoző hatóságokat, jlletve szakéttőiket ide nem értve - nem
lesz beazonosíüató.

Amennyiben ilyente sot kefül, az Adatkezelő szewezeú egységeinéladatkezelést végző alkalmazoftak kötelesek a
megismett személyes adatokat üzleti titokként megőizni. Ennek céljábőI a személyes adatokat kezelő és azoLJloz
hozzáfétésj lehetóséggel rcndekező munkatátsaink titoktattási nyllalkozatot tettek. Egyúttal az Adatkezelő munkatátsai
lnilön is kötelesek és munkájuk sotán gondoskodnak a_ttól, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes
adatokba, A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy kerult kjafalátásta, hogy az jogosulatlan személy részétenem
hozzáférhető. meg,ismethető, megvált oztathatő, megsemmisíthető.
Adat]<ezelő mindenkod döntési kompetenciáva_l tendelkező vezető tisztségviselője az Adatkezelő salátosságainak
figyelembe vételéve1 határozza ír'eg az adafuédelem szewezetét, az adatvédelemre valamínt az azzaJ, összefiiggő
tevékenységte vonatkozó feladat- és hatáskőtöket, és jelöli ki az adatkezelés felügyeletét el]átő személyt.

Adatkezelés időtartama

Az

c

.
.

adatkezelési célokná] feltr-intetett időtattamoki5 de
FőszabáIyként az adatkezelés céljánakmegvalósulásáig.
Jogviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan ezek megszűnéséig

Egyebekben a vonarkoző jogszabily(ok) á-ltal előktidőtattatnig.

végüi peüg az Etirrt.tt jővábagyásának visszavonásÁg éslvagy az atta okot adó körulmény elérni kívánt cé1
megszűnés éig, meghiúsulás áig.

TAEG Tanulmányi

E tdőgazdaság ZárrLörően lvfűködő Részvénytátsaság
Adatkez elési és -védelmi Szab alyzat
ElŐbbieken trl] Adatkezelő azEtÁtett kétéséretör]i a kezelt adatokat,klvéve azorl adatok kötég melyek további kezelése a felek
közötti elszátr'oIási vita, egyéb jogvita okán - arlak hryirilltáig - és/vagy jogszabáI,1 előtás okár' szükséges. Utóbbi körében
kijiönösen, de nem kizatőlagosal:

o
r
.

Az Á-ft. 78.

u

érjntett adatokat 5 évig
§ (3) bekezdésére tekintettel
t-r.1,69. § (1)-(2) bekezdéséte tekintettel az ér]'rLtett adatokat 8 évig

fi Számyite]i

Továbbá hosszabb időtartamig,ha )ogszabály ekként rendelkezü

Adat}ezelő fenntat,tja jogát, hogy elóbbi határidóket meglraladőal az adatkezeléste okot adó tevékenységből fakadó jogok és
kötelezettségek által megalapozott igények éwényesítésérenyitva illő hatá.'J.dőig avolatkozó adatokat a szi:kséges méttékbenkezelje.

Adatkezelés fotrása
A kezelt adat közvetlenül az Enrrtettől kenil felvéte]re.
Amennyiben ettő1 eltérően személyes adatot Adatkezelő neír' az érintettől szerezfié;
Ádatkezelő eleget téve a GDPR III. fejezet 14, cikkének (3) foglalt kötelezettségének, ha a személ;,e5 adatokat íleíflaz
Erintettől szeíezte, Adatkezelő az áItala ismett elérhetőségek - ba isnert, /ehetősíg sryint e-mail - ngál haladéktalanu], de
1egkésőbb egy hónapon belirl tájékoztatla azErutettet alábbiakról:
a Ada&ezelőnek és - ha van ilyen - a Adatkezelő képviselőjének a ki]éte és elérlretőségeí
az adatvédelmj tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
a személl,e5 adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
E d:nt tt személyes adatok kategőiá!
^,
a személyes adatok citnzettlei, i]letve a címzettek kategőiu, ha van ilyen;
adott esetben ar-rnak tén;.e, hogy az Ádatkezelő valamely 1ratmadik otszágbeli cirnzett vagy valarnely nernzelközi
szeívezeltészérektvár|atovábbítani a személyes adatokat, továbbá aBaottság megfelelőségi húározatárnk léte vagy
annakhiánya, vagy a GDPR 46. cik]iben, a GDPR 47. cikkben vagy a GDPR 49. cikk (1) bekezdésénekmásodik

albekezdésében említett adattovábbitás esetén a rnegfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek

másolatárrak rnegszerzéséte szolgáló módokra v^gy Az elérhetőségiikre való lrivatkozás.
a személ),es adatok tátolás án:ak időtafiarr.^, y^gy ha ez nem lehetséges, ezel időtattatn rneg\tatározásának szempontjai;
hz az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésénekf1 pon1án alapuJ' az adatkezeIő vagy harmadik féI jogos érdekeiről;
az érJntett azon joga, hogy kérelme zheú az adatkezelőtőI a rá vonatkozó személyes adatokhoz valő hozzáíérést,azok
he1l.e5|il6r6r, tötlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a szernélyes adatok kezelése ellen, valamint az
érintett adathot_dozható sághoz valő joga;
a GDPR 6. cikk (1) bekezdésénekz) potlál vagy a 9. cikk (2) bekezdéséneka) ponilál alapuló adatkezelés esetén a
hozzájániás bármely időpontban való visszavortásához való iog, amely nem érinúa visszavonás előtt ahozzájár,alás
alapjál végtehajtott adatkezelés jogszerúségét;

valamely felúgyeleti hatósághoz círnzett panasz benyújtásának joga;
az,hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokbóI szárrnaztnk-e;
a GDPR22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett autotnat:záIt döntéshozatal ténye, ideérrve a ptoílalkotást is, valamint
Iegalább ezekben az esetekben az alka]rlazott logikáta és ara vonat}oző értltető infotmációk, hogy zz il),en adatkezelés
milyen jelentőséggel, és éflíLtettíerrézve mil).en vá:1r:'atő következményekkel bír.
a

a személyes adatok forrása és adott esetben

^z

Adakezelő jogszabá\,t keretek közt fenntartja jogát ata, hogy.büntetőjogi felelősségre tekintettel nyilatkoztassa
adattovábbítás 1ogszer6séeét i]letően
szeméIy1 akitől - mint Ér,jnt"tt"n kívüü fottástól -személyes adatot kap az
^zon
Erintettre vonafkozőan" Előbbi nyiatkozat megtagadása esetén Adatkezelő az adatkezelést jogosult megtagadni igazolás
,.
A
,.;
beszetzéséig vagy Etintett hozzájatulásá5 kivéve, ha ez Frjnttet jogait és /vagy jogszabáJy tendelkezésébe ütközne.

Az
Az

Adatkezelé s i S z ab ályz at m ó do s ít ás ának lehető s é ge
Adatkezelő fenntarqa, a jogot, hogy jelen Szabályzatot a" jövőre nézve egyoldalúan módositsa. Az íj Szabalyzatot a
www.taegtt.hu domain-címen taláfhatő honlapon közzéteszi és/vagy az Erintetteket haladéktalanul közvetlenül
tájékoztala.

Az

ad atke ze lé s i tevé ke nys é ge k ny ilv ántattás a

Adatkezelő
vezet,

.

o
c
o

E

és - ha

van i,lyen

-

a

képviselője a felelősségébe taítoző^fivégzett adatkeze]ési tevékenységektól nyilvántaftást

nsrtlvántattás a következő infotmációkat tartaknazza:

az adatkezelő neve és eléthetősége, valamint -havan ilyen
és az adavédeLmi tisztviselőnek a neve és eléthetősége;

-

a

közös

adatkezelőnek, az adatkezelő képviselőjének

áz adatkezelés céljai
Az édntettek kategőÁáinak,valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;

olyan címzettek kategőiÁ, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közöJni
címzetteket vagy rreírrz etközj, szew ezeteket;

fogák, ideértve a hatmadik otszágbeli
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o

Adatkezelési és -védelmi Szabalyzat

adott esetben a személyes adatok harmadik orszígba vagy flemzetközl szewezet részéretőrténő továbbításan
vonatkozó információk, beleértve a harmadik otszágvagy a nemzetközt szeívezet azonosítását, valamint a GDPR
Rendelet 49. cikk (1) bekezdésének második a_lbekezdés szerinti továbbítás esetében a megfeleló gannciákletrása;
o
adatkategőiák tödésére előltáttyzon hatándők;
ha lehetséges, a lnilönböző
o
ha lehetséges, a32. clld< (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedésekafta]ánoslekása.
Adatkezeló megketesés alapján a felügyeleti hatőság rendelkezéséte bocsátja a nytlvántaftást,

Adatvédelmi tis ztyis elő
Ádatve de]a!

.ti.9;3,5,i§

e]ó,liüev lz

iri.!!!,,, É,:dllry

foglalt kötelező esetek egyike sem á11 fenn, adatvédelrni
tisztviseló kinevezésére nem kerult sot.

E

kötben Adatkezelő tőgzii, hogy jelen SzabáIyzat

adatkezelési céIjalvd, ös szefi:ggésben

.
.

nem minősül közhatalmi szervnek, kőzfe7adatot
nem lát el;

főtevékenységei

nem foglalnak magukba

olyan

műveleteket, amelyek jellegüknél, hatóköniknél
és /

v agy céIjaknit f ogva az &intettek tendszetes és

szisztematikus, nagymértékű megfigyelés ét tennék
szükségessé;

nem kezel kLilön]eEes adatokat.

T áj éko ztatás, tiltakoz ási j o g, adattö rlé s, adatke z e lé s ko tlát o z ás a
Az Erjntett tájékoztatást kéthet személyes adatalkezelésétől, valamint kétheti személyes adatajnakhelyesbítését, illetve a jogszabalyban ekendelt adat]<ezelések kivételével- tödését jelenSzabáIyzata alapján, így lnilönösen a fent megadott

eléthetőségek útján.

AzÉrnten e-mai]ben benpjtott

az

kételméte Adatkezelő tájékoztatást ad az áItala"keze7t adatakőI, az adatkezelés céljfuőI,

adatkeze]éssel összefiiggő
adatfeldolgoző nevétől, cknétől (székhelyéről) és
^z
tevékenységétől,továbbá atőI, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták ír'eg az adatokat, Adatkezelő köteles a
kételem benyőjtásátől szárnított legtovidebb idő ilatt, legfeljebb azonban tizenöt (15) napon belül ításban, közétüető
fotmában, ingyenesen - költségtédtést Adatkezeló csak az Infov. 15 § (5) bekezdésében meghatározott esetben számit
fel - megadni attlékoztatást.
A tájékoztatás kite{ed az Info*r. 15. § (1) bekezdésében meglratátozott informáciőkn, amennyiben az éintett
talékoztztása törvény ilapján nem tagadható meg.

jogalapjfuőI időtattamátőI,

A valóságnak meg nem felelő személyes aőatot az Adatkeze|ő helyesbíteni köteles. A személyes adatot Adatkezelő tötli,

ha kezelése jogellenes, az é.*intett kéti - ezesetben legfeljebb öt (5) napon belül -, azWányos vagy téves - és ez zz áI)apot
jogszerően nem korrigálható -, feltéve, hogy a tötlést törvény nerr:, zága k\ ha az adatkezelés céIja megszőnt, az adatok
a Nemzeti Adatvédelmi és
tárolásának törwényben meghatatozott határideje lejá,:rt, vagy azt a bkősue
"ngy .

eltendelte. Adatkezelő a helyesbítéstőI és a töílésíől az Edntettet, továbbá mindazokat
InfotmációszabadságHatőság
értesíti,akiknek kotábban az adatot adatkezelés céljáta továbbította. Az értesítésmellőzhető, ha ez az adatkezelés céIjő,ta
va]ó tekintettel az énnten jogos étdekétnem sérli.

tt jogeilenesen vagy megtévesztő módon ihasznd, szeméIyes adatot, y^gy ^z Érirrt.tt
bűncselekménp valósít meg, akkor az Adatkezelő fenntattja a jogot atta,hogy az 1Jyen módon tőrténő íelhasznáIás esetén
a vonatkoző adatokat megőrjzhesse az esetleges peíes és nem petes eljátásb an fe]haszná]hatő biaonyitás végett az eljárás
lezátultíig. Utóbbi megfelelóen alka]mazandő azon esette is, amennyiben Érirrt.tt személyes adatok tödését Adatkezelő
jogos követelése éwényesíüetőségénekmeghiúsítása, de legalábbis megnehezítése végett kétte.
Amennyiben uz E.-jrrt

AzÉintenazlnfow.21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ti]takozhat személyes adatanakkezelése ellen, így különösen
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbitása l<zátőlag az Adarkezelőre vonatkoző jogi kötelezettség

o

teljesítéséhezv^gy az Adatkezelő, adatátve:rő vagy hatmadik személy jogos étdekének érvényesítéséhez
szükséges,
kivéve kötelező adatkezelés esetén;
I1
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ha a személyes adat fe]hasznalásavagy továbbítása közvetlen úzletszetzés, közvélemény-h:tatás vagy tudományos
kutatás céIjá,_ta történrk; va]amint

töruényben meghatátozoLt egyéb esetben.

Az

Adatkezelő atsltakozást a kételem benyűjtásátőI számitott legtövidebb időn belül, de legfeljebb tjzenőt (15) napon
belül megwizsgaljz, annak megalapozottsága kétdésébendöntést hoz, és döntésétől zkéteknezőt tásban tájékoztaga. A
vbsgalat idejéte, de legfeljebb öt (5) napra az Adaíkezelő az adatkezelést felfuggeszti. Ámennyiben a tlltakozás indokolt,
az adatotkezelő szewezeú egység vezetője azInfotv.21. § (3) bekezdésében meghatározott^k szetlnt jat eI.

Ha az Adatkezelő az Érlntetrt:htakozásának megalapozottságát

megállapítja, az adaíkezelést - beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntei, és az adatokat záro\1a, valamint a tsltzkozásről, továbbá az annak alapján
tett jntézkedésektől éttesíti mindazokat, akik tészétea tj]ta"kozással étrrrtett szemé}es adatot korábban továbbította, és
akik kötelesek intézkedni ats]takozásijog érvényesítése
érdekében. Amennyiben az Erintett az adztkezelő döntésével nem
éítegyet, illetve, haaz Adatkezelő ahatándőt elmulasztja, azEi,rrtett - a döntés közlésétől, illetve a hatáidő utolsó
napjátőI számitott hatminc (30) napon belül bírósághoz fotdulhat.

Az

Adatkezelő
tt adatasnak jogellenes kezelésévelvagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével
^zÉánt
másnak okozott kártmegtéáa. Adatkezelő mentesül a felelősség a]ől,habizony7a, hogy a káttaz adatkezelés kötén kívül
eső elhááthatatlan ok jdézte elő. Nem kel] megtédteni a kátt annyban, amennylben az a kátosult szándékos vagy
gondatlan rnagatattásáb őI szátmazott.

E.irrt"tt"k tájékoztatása rnellőzhető/elutasíüató vagy kodátozhatő az Tnfotv. 16. § (2) bekezdésében meghatátozott Infotv. 9. § (1) bekezdésébenvagy a 19. §-ában meghatátozott okokból és tészletes indoklással - rendelkezésekte
f,gyelemmel akkot, ha

.
.

.
.

az érjntett már rendelkezk az infornrációkka1;
a szőban fotgó információk rendelkezéste bocsátása lehetetlennek bizonJ,ul, vagy atányalanul nagy erőfeszitést
igényelrre, küIönösen a közétdekű archjvaJás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
céIból, a GDPR Rendelet 89. cikk (1) bekezdésébenfoglalt feltételek és gannciák írgyelembevételével végzett
adatkezelés esetében, vagy amenfryiben a tájékoztatási kötelezettség va]ószínűsíüetően lehetetlenné tenné vagy
komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elétését.Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő
intézkedéseket kell hoznia - az jnformáciők nyllvánosan eléthetővé tételétis ide&tve - az énntett jogajaak,

szabadságnaak és jogos étdekeinek védelme érdekében;

az adatmegszerzését vagy kö zlésétáfejezetten előírya az adatkeze7őte aka]mazandó uniós vagy tagállarntjog, amely
az éintett jogos étdekeinek védelmétszolgálő megfelelő íntézkedésektőltendelkezik; vagy

a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagíIarnl jogban előkt szakmai titoktattási kötelezetts ég alapján,
ideétve a jogszabalyon alapuló titoktatási kötelezettségetis,bjzalnasnak kell rr'aradnia.

Egyebekben uz F;únt n jogosult ana, hogy

hozzáféúst kapjon:

o
.
o
o
.
c
o
r
o
r

a

rá vonatkoző személyes adato\<ltoz és a követke ző tnformációkhoz

fi

személyes adatok rr'ásolata (további példányok&t ktsg.)
Az adatkezelés céIjű

Az adatok kategótiái
Autom aúzáIt döntéshozatdfaJ,, ptofilalkotás

s

al kap csolatos adatok

Adatátvéte]iélafotástaaronztkozőinfotmációk
cknzettek, akik tészéreaz adztokat közölték vagy közö]ni fogák
Hatmadik otszágbatörténő adattovábbítással kapcsolatos jnfotmáciők, gannciák
fi tároLás időtattama, annak szempontjai

Az érintett jogai
Flatósághoz fotdtiásjoga

Ahozzáfétés jog gyakodás mődja:Haaz érJnten elekttonikus úton nyújtotta be a kételmet, azinfotmáctőkatszéles kötben
hasznalt elekttonikus formátumban kell tendelkezéste bocsátani, kivéve, ha az éintett másként kéri.

A másolat igénylésétevonatkoző jog nem édntheti hátányosan mások jogait és szabadságalt.

Ha az

adatkezelŐ nyilvánosságta hozta az adatot, és azt tötö]rri köteles akképp, hogy az eléthető technológ,ia és a
megvalÓsítás költségernek írgyelembevételével ésszetűen elvárhatő lépéseket tesz annak étdekében, hogy tájékoztasson
más adatkezelőke! a szőban fotgó linkek, másolatok, másodpéldányok törlése kapcsán.
-4
Etrntett a töt]és és az elfeledtetés jogával nem élhet, amennyiben az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás
szabzdságához, j"g kötelezettség teljesítéséhez-vagy kőzhatalmj jogosítvány gyakotlásá_hoz, közérdekból a
I2
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népegészségügyterületén, közétdekű archtvalás, tudományos és történelmi kutatási célból, jogi igények éwényesitéséhez

Az Adatkezel ő az Eirntett kérésére kotlátozza, az a"dalkezeIést, ha:
.
az E.irrt.tt vitaga a személyes adatok pontosságát
.
adatkezelés jogellenes, és uzÉint ttellenzi az adatoktötlését
^z
.
az Adatkezelónek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az E.ir.t"tt igényJi azokat jogi igények

.

e7ő

teq es zté s éhez, éw ényes ítés éh ez

az Érirrt"tt tütakozott

v

agy v é deknéhez

zz adatkezelés ellen, és az Adatkeze\ő mégvizsgálódik.

Értesítésikötelezettség
Az Adatkezeló minden olyan cinzetrettájékoztata helyesbítéstől, törléstól vagykorlátozástól, akivel az adatokatközölték.
I{ivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránYalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az adathotdozhatőság

í,]t^tu az Adatkezelő tendelkezéséte bocsáto l adztÁtmegkapni:
tagolt, széles kötben használt, géppe1 olvasható fotmátr:mban
jogosult más adatkezelőhöz továbbítani

Az Édntett jogosult u"

.
o
o
o

kétheúaz adatok közvetlen továbbitását a másik adatkezelőhőz ha ez technikailag megvalósítható
kjvéve: közétdehi, vagykőzhatzlrnú jog gyakodása céIjábőIvégzett adatkezeiés

Jogérvényesítésilehetőségek
Az Edntettek jogaik megsértése esetén az Adatkezeló elleni jogétvényesítésilehetóség€tket az Adatkezeló mindenkot
érvényes és hatályos aftalános szetződést feletéte]i szerinti váIasztonbttóság előtt gyakorolhatjá§ valamint azInfot:r. és
vonatkoző jogszabályok tendelkezései alapján Nemzeti Adatvédelmi és InformáciőszabadsígHatősághoz fotdulhatnak
(levelezési ckn 1534 Budapest, Pf.:834; cln:1125 Budapest, Szilágy,t Erzsébet fasot22/c.). A bítóság az ügyben soron
kÍ-,ril jat

e1.

A jelen Szabalyzztot

a mai napon elfogadom és hatúyba léptetem.

I{elt Sopton,2018. május 24.
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