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1. A szabályzat célja
A MOBYAN Kft. belső adatkezelési folyamatainak nyilvántartása és az érintettek jogainak biztosítása
céljából az alábbi Adatvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) alkotja.
Adatkezelő megnevezése: MOBYAN Kft.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 11-09-010506
Adatkezelő székhelye: 2890 Tata Kakas u 43.
Adatkezelő képviselője: Molnár Péter
Jelen rendelkezéseket a Társaság többi szabályzatának előírásaival összhangban kell értelmezni.
Amennyiben a személyes adatok védelmével kapcsolatosan ellentmondás áll fent jelen
rendelkezések és a bármely más, jelen szabályzat hatálybalépése előtt hatályba lépett szabályzat
előírásai között, úgy abban az esetben jelen rendelkezések az irányadóak.

1.2 Szabályzat hatálya
A szabályzat célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Társaság által kezelt,
illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A szabályzattal a Társaság biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, az
adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja
akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve
nyilvánosságra hozatalát.
A szabályzat tárgya maga az adat, amely az adat integritásának és bizalmasságának védelmét jelenti.
Az adatbiztonság megteremtését szolgálhatják technikai, szervezési intézkedések.
- A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed
a) a Társaságnál keletkezett valamennyi adatra,
b) az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra,
c) a Társaság tevékenységével kapcsolatos, működése során keletkező közérdekű adatra vagy
közérdekből nyilvános adatra.
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2. Fogalmi meghatározások
- Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy, lényegében Ő az adatkezelés alanya.
- Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat-különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra
jellemző ismeret-, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
- Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kissebséghez tartozásra, a politikai
véleményre, pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, párttagságra, az egészségi
állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a természetes személyek
egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok.
- Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége
- Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy
büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények
felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés végrehajtási szervezeteknél keletkezett, és az
érintettekkel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.
- Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezést adja a rá vonatkozó személyes
adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
- Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja
vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolás, tárolása,
átalakítás vagy megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok
további felhasználásának megakadályozása.
Adat továbbítása: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olya módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.
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Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott
időre történő korlátozása céljából.
Adat megsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás
helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján- beleértve a jogszabály
rendelkezésére alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
Adatnyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag
centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, mely meghatározott ismérvek alapján
hozzáférhető
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a jogosulatlan
hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés
Harmadik személy: olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel; az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai,
valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött
nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
állampolgárával azonos jogállást élvez.
Harmadik ország: minden olyan állam, amelyen nem EGT - állam.
Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából;
Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely
konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják,
és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó
minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy
megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai
adat;
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon
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közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok
e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó
személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra
vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak;
Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó
minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára
vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett
biológiai minta elemzéséből ered;
Képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó által írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt
vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében
háruló kötelezettségek vonatkozásában;
Kötelező erejű vállalati szabályok: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az
Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy
adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon
vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon
csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen
továbbítások sorozata tekintetében követ;
Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek
alapján hozzáférhető;
Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a
személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez
vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
Releváns és megalapozott kifogás: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos
kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve, hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra
vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell
mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott
esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;
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Tevékenységi központ:
a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión
belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire
vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi
tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett
döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;
b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az
Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik
központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az
adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő
adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint
meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;
Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi
formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő Társaságokat és
egyesületeket is;
Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály (jelen szabályzat megalkotásakor az
Infotv. és az Általános Adatvédelmi Rendelet) fogalommagyarázatai eltérnek jelen szabályzat
fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadók.
3. Az adatkezelés alapelvei
A Társaság adatkezelői tevékenységét a jelen tájékoztatóban foglalt okból végzi. A társaság
mindenkori ügyvezető igazgatója határozza meg a dolgozók adatkezeléssel kapcsolatos feladatait.
Tevékenységük célja, hogy törvényes és tisztességes módon az adatkezelés minden fázisában
biztosítsák az adatok pontosságát, gondoskodjanak az érintett személyes adatainak védelméről
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés vagy megsemmisülés esetén, érthető
nyelven fogalmazzák meg, illetve - ezen túlmenően - szükség esetén vizuálisan is megjelenítsék.(
Jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság)
Az adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjthetőek. Az adatok további
kezelése is csak e célokkal összhangban történhet. A Célhoz kötöttséggel közvetlenül összefüggő, az
adatkezelő és az érintett érdekei közti mérlegelés sok esetben megteremti az adatkezelés jogalapját.
Ezért az adatkezelés konkrét célját minden esetben meg kell határozni.
Az adattakarékosság alapelvének értelmében az adatgyűjtés és az adatkezelés azokra az adatokra
korlátozandó, amelyek a kívánt cél eléréséhez ténylegesen szükségesek.
A kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek. A pontatlan adatokat haladéktalanul törölni
vagy helyesbíteni kell. Aktualizálására rutinszerű eljárásokat bevezetni.
A személyes adatok érintettek azonosítását lehetővé tevő formában történő tárolása az adatkezelés
céljának eléréséhez szükséges ideig lehetséges. Továbbá be kell tartani a jogszabályban előírt
határidőket is. Vizsgálni kell azt is, hogy az álnevesítésnek vagy anonimizálásnak helye van-e.
( Korlátozott tárolhatóság)
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A jövőben biztosítani kell, az adatok jogosulatlan és jogellenes kezelésének, véletlen elvesztésének,
megsemmisülésének, illetve károsodásának megelőzését. Az adatvédelmi incidenseket, azaz a
személyes adatok sérelmét, ha fennáll a kockázata annak, hogy az érintettek jogai sérülnek, a 33. cikk
értelmében az adatvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. Adott esetben – ha a kockázat magas – az
érintett személy közvetlenül is értesítendő.( Integritás, bizalmi jelleg)
Az elszámoltathatóság alapelve (5. cikk 2. bekezdés) értelmében a vállalkozásoknak az előzőekben
bemutatott alapelveknek való megfelelést tudniuk kell dokumentumokkal alátámasztva igazolni.
A Társasággal kapcsolatban lévő adatkezelésben résztvevő egyéb szervezetek, ill. vállalkozások
megbízottjai kötelesek a megismert adatokat üzleti titokként megőrizni. Ezen szervezetek kötelesek
Titoktartási nyilatkozatot tenni.

4. Az adatkezelés jogalapja
Személyes adat akkor kezelhető, ha:



ahhoz az érintett hozzájárul vagy
azt a törvény, vagy a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben
törvény, vagy helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli / kötelező
adatkezelés /

Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő anyagok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az
adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét a törvény,
illetve önkormányzati rendelet határozza meg. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett
hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és a személyes adat kezelése
a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges vagy a Társaság, ill. harmadik
személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes
adatok védelméhez fűződő jogkorlátozásával arányban áll.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson
alapul, vagy kötelező. Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell a
kezelésre kerülő személyes adatokról, valamint az adatainak kezelésével kapcsolatos minden tényről,
így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az
adatkezelés időtartamáról, ill. arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a Társaság a felvett
adatokat-törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
céljából, vagy a saját, ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön
hozzájárulás nélkül is kezelheti.
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A Társaság az adatkezelés során az alábbi jogszabályok alapján végzi tevékenységét:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2000.évi C. törvény a számvitelről
1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról
Általános adatvédelemi rendelet

5. Adatbiztonságra vonatkozó szabályok
A Társaság papíralapon végzi a személyes adatok tárolását. A papíralapú adattárolás megfelelően
zárható helyiségben történhet oly módon, hogy az illetéktelen személy által ne legyen hozzáférhető
vagy megismerhető.

6. A Társaságnál kezelt személyes adatok kezelése


Ügyfelekkel történő kapcsolattartás:

Az adatkezelés célja:
A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy partnereivel közvetlen kapcsolatot teremthessenek
mobiltelefonjukon keresztül illetve e-mailes levelező rendszeren keresztül.
A kezelt adatok köre:
Név / telefonszám / E-mail cím/ lakcím
Az adatkezelés jogalapja:
Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a. A
partnerek adatkezelése ügyféladatnak minősül, így nem kerül bejelentésre az adatvédelmi hatóság
nyilvántartásába.
Az adatkezelés időtartama:
A partner hozzájárulásának visszavonásáig.
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Munkaviszony létesítésével kapcsolatos adatkezelések

Az adatkezelés célja:
A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja a munkaviszony létesítése, ill. fenntartása. A
munkára való jelentkezés során személyes adatkezelés kizárólag az érintett személy írásbeli
tájékoztatása után, az ügyvezető kizárólagos feladatköre. A Társaság a rendelkezésre álló pozíciók
betöltését erkölcsi bizonyítvány bemutatásához nem köti, és a munkavállaló felvételével kapcsolatos
döntés meghozatalát ezen igazolás megléte nem befolyásolja. A Társaság a munkavállalóiról bér- és
munkaügyi nyilvántartást vezet, mely a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos adatait
bérszámfejtésre, társadalombiztosítási és statisztikai adatszolgáltatásra, valamint az 1995.évi CXVII.
törvény alapján munkáltatói adó megállapítással kapcsolatosan használja fel.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett személy hozzájárulása a mellékletben szereplő tájékoztató
aláírásával, ill. a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény, valamint az 1995.évi CXVII.
törvény.
Az adatkezelés időtartama: Kizárólag a munkavállaló foglalkoztatásáig, ill. ha az adatkezelést törvény,
ill. önkormányzati rendelet rendeli el vagy a hatályos és vonatkozó törvények előírásainak
figyelembevételével.
A Társaság a munkaviszony létesítésével kapcsolatosan kezelt személyes adatokat kezeli a
munkavállalóval kapcsolatosan:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Munkavállaló neve
Születési neve
Születési hely, idő
Állampolgárság
Édesanyja neve
Lakhelye
Adóazonosító jel
TAJ száma
Bankszámla száma
Munkaviszony kezdete
Heti munkaórák száma
Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
Munka alkalmassági igazolás
Munkakör megnevezés
Előző munkaviszonyból származó iratok
OEP kiskönyv

A Társaság a munkavállalóiról személyzeti, valamint bér- és munkaügyi nyilvántartást vezet. A
bérszámfejtést a Társaság szerződött Könyvelővel végezteti.
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A felvett munkavállalók adatait papíralapon tárolja a Társaság. A munkavállalóknak azon személyes
adatai kerülnek felvételre, amelyek a munkaviszony létesítéséhez szükségesek. A személyzeti
nyilvántartás a munkaviszonyra, illetve foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra vonatkozó
tények dokumentálására szolgáló adatkezelés. A személyzeti nyilvántartás adatai a munkavállaló
munkaviszonyával kapcsolatos tények megállapítására és statisztikai adatszolgáltatásra használhatók
fel. A személyzeti nyilvántartás a Társaság valamennyi munkavállalójának adatait tartalmazza.
A munkavállalók adatkezelésének jogalapja a törvényi felhatalmazás (munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény), illetve az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)].

7. Adatfeldolgozó igénybevétele
A Társaság rendszerüzemeltetési feladatok ellátása céljából továbbíthat adatokat adatfeldolgozó
vállalkozásoknak, szervezeteknek. Az adatfeldolgozás megkezdése dolgozói adatok esetében a
dolgozói adatkezelésről szóló nyilatkozat aláírása után történik. Az adatfeldolgozó az adatkezelést
érintő döntést az adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, az adatkezelő rendelkezésein kívül
egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárólag az adatkezelő utasítása alapján
láthatja el. Adatfeldolgozó köteles a Társaság adatvédelmi szabályzatában megfogalmazott szabályok
alapján a feldolgozandó adatok fizikális és szoftveres védelméről gondoskodni.

A Társaság tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozó vállalkozásokat veszi igénybe:
- Bérszámfejtés, könyvelés: Konor Duó Bt. 2890 Tata Komáromi u 6.
Az adatfeldolgozó vállalkozásokkal kapcsolatos jognyilatkozatot az adatvédelmi szabályzat melléklete
tartalmazza
8. Az adatkezeléssel érintett személy adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai, jogorvoslati
lehetőségei
8.1 Adatvédelmi incidensek kezelése
A Társaság tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés
hiányában fizikai vagyoni, vagy nem vagyoni kárt okozhat természetes személyeknek. Az adatvédelmi
incidensek kezelése érdekében adatvédelmi incidens naplót vezet, melybe az adatvédelmi incidens
körülményeit az adatvédelmi megbízott az incidens tudomására jutását követő indokolatlan
késedelem nélkül maximum 72 órán belül jegyzőkönyvezi.
A Társaság minden munkavállalója – beleértve az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyeket is
– köteles a Társaságon belül történt adatvédelmi incidenst haladéktalanul jelenteni az ügyvezetőnek,
valamint az adatvédelmi tisztviselőnek. A bejelentés tartalmazza a bejelentő nevét, telefonszámát,
beosztását, szervezeti egységének megnevezését, valamint az incidens tárgyát és rövid leírását. A
bejelentés adatvédelmi tisztviselőhöz érkezését követően az adatvédelmi tisztviselő haladéktalanul
megkezdi az adatvédelmi incidens kivizsgálását és értékelését.
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Az adatvédelmi tisztviselő megvizsgálja a bejelentést és amennyiben szükséges, a bejelentőtől
további adatokat kér az incidensre vonatkozóan. Az adatvédelmi tisztviselő felhívására a bejelentő
köteles megadni: az adatvédelmi incidens bekövetkezésének időpontját és helyét, az adatvédelmi
incidens egyéb körülményeit, az adatvédelmi incidens által érintett adatok körét, mennyiségét, az
adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és számát, az adatvédelmi incidens várható
hatásait, az adatvédelmi incidens megelőzésére, következményeinek enyhítésére megtett
intézkedések felsorolását.
A bejelentő az adatszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül teljesíti az
adatvédelmi tisztviselő részére.
Amennyiben az adatvédelmi incidens értékelése vizsgálatot igényel, az adatvédelmi tisztviselő a
vizsgálat lefolytatásához szükséges munkatársak bevonásával lefolytatja a vizsgálatot. A vizsgálatnak
tartalmaznia kell, hogy az adatvédelmi incidens magas kockázattal jár-e az érintettek jogaira és
kötelezettségeire, milyen jellegű kockázatról van szó és szükséges-e az érintettek tájékoztatása az
incidensről. Amennyiben nem szükséges az érintettek tájékoztatása, a vizsgálatnak tartalmazni kell
ennek indokait is.
A vizsgálat eredményeként az adatvédelmi tisztviselő javaslatot tesz az ügyvezetőnek az incidens
kezeléséhez szükséges intézkedések megtételére. A javaslat alapján a megvalósítandó további
intézkedésekről az ügyvezető dönt.
A vizsgálatot legkésőbb a bejelentés adatvédelmi tisztviselőhöz érkezésétől számított három
munkanapon belül be kell fejezni és a vizsgálat eredményéről az ügyvezetőt tájékoztatja.

9. Elektronikus megfigyelőrendszerrel megvalósított adatkezelés
A MOBYAN Kft által üzemeltetett telephelyen (2890 Tata Kakas u 43. alatti bútorgyártó műhely) külső
és belső területén elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszer működik, melynek részeként kamerák
kerültek elhelyezésre. A kamerák pontos elhelyezkedése és a megfigyelt területek megnevezése:
1 db műhely elülső részén
3 db a műhely belterületén a sarkokban
A személyes adatok kezelője: MOBYAN Kft
Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a
jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az
esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.
Az adatkezelés jogalapja: vásárlók esetében az érintett hozzájárulása az üzlet területére való
belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a MOBYAN Kft. –nek jogos érdeke
fűződik a vagyonvédelemhez.
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A kezelt személyes adatok típusa: a vásárlótér területére belépő, és az ott tartózkodó személyeknek
a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes
adatai.
Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában három nap [SzVMt. 31. § (2) bek]
A felvételek felhasználása
A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: Molnár Péter és a munkaidejét töltő
munkavállaló
A kamerák felvételének megtekintésére jogosult: Molnár Péter
A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: Molnár Péter
A MOBYAN Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe
kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az
elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Azon
érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének
igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság
vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy tájékoztatást
kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését,
illetve ha a felvételen más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a
róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását illetve tiltakozhat az
adatkezelés ellen. Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy
nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.
Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok
felé.
Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.
Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a)pontja és a 171. §
(2) bekezdése, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.
Az elektronikus megfigyeléssel kapcsolatos garanciális szabályok
A Társaság az elektronikus megfigyelőrendszerrel csak a szükséges mértékben avatkozik bele az
érintettek magánszférájába.
A Társaság semmilyen indokból és módon nem folytat elektronikus megfigyelést:
- abból a célból, hogy egy munkavállaló munkaintenzitását megfigyelje,
- abból a célból, hogy a munkavállalók munkahelyi viselkedését a befolyásolja,
- szenzitív területeken, így különösen öltözőben, zuhanyzóban, illemhelyiségben,
- olyan területen, ahol a munkavállalók pihenőidejüket vagy munkaközi szünetüket töltik, különösen
pihenőszobában, dohányzásra kijelölt helyen,
- közterületen.
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A Társaság azonban abból a célból folytathat elektronikus megfigyelést, hogy meggyőződjön róla,
hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkavállalók
megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
Az érintettek tájékoztatása
Az adatkezelésre vonatkozóan tájékoztató készült, melynek célja az érintettek előzetes tájékoztatása
az adatkezelésről. A tájékoztatók a megfigyelt területre történő belépési ponton kerülnek
kihelyezésre.
A Társaság munkavállalóinak tájékoztatása
Az adatkezelésre vonatkozóan munkavállalói tájékoztató készült, amelynek célja a munkavállalók
előzetes tájékoztatása az adatkezelésről.

10.Általános jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben az adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántartásba
vételre, az adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll
rendelkezésre. Az adatkezelő a személyes adatot törli ha:
•
•
•
•
•

ha kezelése jogellenes
az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható
az érintett kéri
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
ideje lejárt
ezt bíróság vagy hatóság elrendelte

A törlési kötelezettség alá eső személyes adatot az adatkezelő a törlés helyett zárolja, ha az érintett
ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az
érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amíg fennáll a
személyes adat törlését kizáró adatkezelési cél.
Adatkezelő a jogszerűen kezelhető adatok közül azokat, melyek az adatkezelés céljához szükségesek
átadhatja:
•
•
•

jogviták rendezésére, a jogszabály alapján jogosult szervek részére
a nemzetbiztonsági, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas
bűncselekmények üldöztetése céljából az arra hatáskörrel rendelkező hatóság részére
egyéb törvényi rendelkezések értelmében

Ha az érintett személy az adatkezelőnek a személyes adatainak kezeléséről szóló döntésével vagy
tájékoztatásával nem ért egyet, ill. ha az adatkezelő a törvényben meghatározott válaszadási
határidőt elmulasztja az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő elmulasztásától számított 30
napon belül bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az
adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automata
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adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintet tiltakozási jogának figyelembevételére, ill. adat kiadására kötelezheti.
Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot,
ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:



Tatabányai Törvényszék: 2800 Tatabánya Komáromi út 4.



Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C
MOBYAN Kft. 2890 Tata Kakas u 43. Képviseli : Molnár Péter
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1.sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat + munkaszerződés kiegészítés munkavállalók részére

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

Alulírott………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Név, születési hely, születési idő, édesanyja neve) jelen titoktartási nyilatkozat aláírásával
kötelezettséget vállalok a fennálló szerződéses jogviszonyom során tudomásomra jutott, az üzleti
titok kategóriájába tartozó információk megőrzésére. Tudomásul veszem, hogy az üzleti titok
megőrzésével kapcsolatos szabályok szándékos, vagy súlyosan gondatlan megszegése, az üzleti titok
védelme alatt álló, jelen nyilatkozatot szintén aláíró gazdasági társaság részéről az üzleti titok
megsértése körébe tartozó szankcionálást vonhat maga után.

Felek üzleti titok fogalma alatt a Ptk. 2.47.§ (1) bek.-ben meghatározott fogalmat értik:
„Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert, vagy az érintett
gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény,
tájékoztató, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő
megszerzése, hasznosítása, másoknak való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos
pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené, vagy veszélyeztetné, feltéve hogy a titok
megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli”
A titoktartási nyilatkozatot annak értelmezése és megértése után saját kezűleg aláírtuk:
Kelt, …………………., …………..év …………….. hónap …. nap

……………………………………..

…………………………………………….

Üzleti titok jogosultja

Üzleti titok kötelezettje
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2. sz. melléklet: Munkaszerződés kiegészítés munkavállalók részére
A munkaviszony fennállása alatt munkavállaló az előtte feltárt, a Társaság működésével kapcsolatos
információkat a Társaság adatvédelmi szabályzatában meghatározott szabályok szerint köteles
kezelni. Amennyiben a munkavállaló munkavégzéssel kapcsolatos bármely információt nem az
adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezel, önálló adatkezelővé válik, és alapot adhat a munka
törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv. 78. § (1) szerinti azonnali hatályú felmondás munkáltató által
történő kezdeményezésére.

MOBYAN Kft. adatvédelmi szabályzatát megismertem, a benne foglaltakat tudomásul vettem
Kelt, …………………., …………..év …………….. hónap …. nap

………………………………………..
Munkavállaló
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3. sz. melléklet: Munkaviszony létesítésével kapcsolatos munkavállalói tájékoztató

Munkavállalói tájékoztató a munkaviszonnyal kapcsolatos személyes adatok kezeléséről
Munkavállaló neve:
Születési neve:

…………………………………………………..
…………………………………………………

Születési helye, ideje:
Anyja neve:

…………………………………………………..
…………………………………………………….

Tisztelt Munkavállalónk!
A munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv. 9-11.§ - a értelmében tájékoztatom, hogy a MOBYAN
Kft /2890, Tata Kakas u 43./munkavállalással kapcsolatos személyes adatait adatvédelmi
szabályzatának megfelelően kezeli. Ön a szabályzat alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai
kezeléséről, kérheti adatainak módosítását, vagy – a jogszabályban meghatározott adatkezelési
kötelezettségek kivételével- törlését a szabályzatban feltüntetett elérhetőségeken.
Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi szabályzatban található elérhetőségeken
jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulni.

Kelt, …………………., …………..év …………….. hónap …. nap
………………………………………………..
MOBYAN Kft. képviseletében

MOBYAN Kft. adatvédelmi szabályzatát megismertem, a benne foglaltakat tudomásul vettem

Kelt, …………………., …………..év …………….. hónap …. nap

………………………………………..
Munkavállaló
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4. sz. melléklet Személyes adatok kezeléséről ügyfelek részére
NYILATKOZAT
Alulírott:
Név:
Lakcím:
Mobil telefonszám:
E-mail cím :

hozzájárulok …………………………………….. (továbbiakban: Adatkezelő) részére fenti személyes adataim
kezeléséhez, az alábbi feltételekkel.
A Társaság adatkezelésére AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679
RENDELETE (40) , az Info. tv 2011. évi CXII illetve a GDPR 6. cikk 1 bekezdés szabályai az irányadók.
Az adatszolgáltatás önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, egyértelmű.
Az adatkezelés célja a megbízási szerződésben foglalt, Adatkezelő által vállalt szolgáltatások és
kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az ügyfél, azonosítása, az Ügyféllel való
kapcsolattartás és kommunikáció.
További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja jogszabályi
kötelezettségek teljesítése. Kezelt adatok: adószám (egyéni vállalkozók esetében), adóazonosító jel
(magánszemélyek esetében). Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet küldjön.
Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható.
Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő
tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

Kelt, …………………., …………..év …………….. hónap …. nap

…………..…………………..
Nyilatkozattevő aláírása

5. sz melléklet : Adatfeldolgozói szerződés
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Az adatkezelő megnevezése: …………………………………………………………..
Cím: …………………………………………………………………………………….
Adószám: …………………………………………………………………………..

valamint
Az adatfeldolgozó megnevezése: …………………………………………….................
Cím: …………………………………………………………………………………….
Adószám…………………………………………………………………………….

megállapodnak abban, hogy jelen szerződés előírásainak betartása mellett, biztosítva a személyes
adatok védelmét és tiszteletben tartva az egyének önrendelkezési jogát
Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódóan Adatfeldolgozó bevonásával végzi jelen szerződésben
meghatározott adatkezelési folyamatát.
1. Fogalmak Jelen szerződés használatában „személyes adat”, „különleges személyes adat”,
„adatkezelés/adatkezelő”, „adatfeldolgozás/adatfeldolgozó”, „érintett” fogalma megegyezik az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
fogalmaival
2. Az adatfeldolgozási tevékenység részletei Adatkezelő adatkezelési folyamatának leírása:
-Az adatkezelő (Megbízó) érvényben lévő szabályozása szerint
Adatfeldolgozó feladata az adatkezelésben: …………………………………………………………………………………
Az érintettek köre: Munkavállalók
A feldolgozott személyes adatok köre: …………………………………………………………………………………
Adatfeldolgozó adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységének leírása:
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………

Adatkezelés jogalapja: ………………………………………………………………………………

21

Adatvédelmi Szabályzat –MOBYAN Kft. 2890 Tata Kakas u 43.

2018.

Adattárolás határideje: …………………………………………………………………………………

3. Alkalmazandó jog
Mivel az adatkezelő székhelye Magyarországon van, az adatkezelést Magyarországon végzi, ezért a
teljes adatkezelési tevékenységre és a hozzá kapcsolódó minden eljárásra (így különösen az
adatfeldolgozásra is) a magyar jog hatályos.
4. Az adatfeldolgozó és az adatkezelő jogai és kötelezettségei
Adatkezelő Adatfeldolgozónak utasításainak jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Adatkezelő
Adatfeldolgozónak csak írásban adhat utasítást.

A szolgáltatási tevékenységet az Adatfeldolgozó, az Adatkezelő jelen utasításai szerint látja el, csak
azokat az adatkezelési műveleteket hajthatja végre, melyre jelen szerződésben foglaltak szerint
Adatkezelőtől felhatalmazást kap. Az Adatfeldolgozó által, jelen szerződésben rögzítettek szerint
felvett és kezelt adatok tárolását az Adatkezelő végzi, oly módon, hogy az Adatfeldolgozó az adatok
felvételét követően haladéktalanul továbbítja az adatokat Adatkezelő felé, aki a megkapott adatokat
saját szerverén, illetve papír alapon saját irattárában megőrzi a szerződésben rögzítettek szerint. Az
adattárolási szabályok betartásáért az Adatkezelő felel, az adatfeldolgozó az adatokat csak az
Adatkezelőnek.

Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, 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. Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelő Adatvédelmi szabályzatának előírásait betartani, az
abban foglaltak szerint ellátni az adatkezeléshez kapcsolódó feladatát.
5. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó felelőssége
Amennyiben Adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során jelen szerződés előírásainak
betartásával jár el, úgy Adatfeldolgozó tevékenységéért Adatkezelő úgy felel, mintha maga járt volna
el.

Amennyiben Adatfeldolgozó tevékenységével kárt okoz az érintettnek vagy harmadik személynek,
úgy az érintett vagy harmadik személy felé helytállási kötelesség Adatkezelőt terheli. Amennyiben
Adatfeldolgozó túlterjeszkedik jelen szerződésben meghatározott jogain, az adott túlterjeszkedésre
vonatkozóan önálló adatkezelővé válik, és Adatkezelőnek, az érintettnek vagy harmadik személynek
okozott kárért a károkozás általános szabályai szerint köteles helytállni.
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6. Illetékesség Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket
elsődlegesen békés úton, egyeztetés, tárgyalás során rendezik. Ennek eredménytelensége esetére a
………………. Törvényszék illetékességét kötik ki.
7. Záró rendelkezések
A jelen szerződés módosítása kizárólag írásbeliség útján, a kötelezettségvállalásra jogosult
személy(ek) cégszerű aláírása mellett történhet.

Jelen szerződést szerződő felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak tartalmával
minden tekintetben egyetértve, helybenhagyólag írták alá. Jelen szerződés aláírásával adatkezelő
elismeri, hogy az adatfeldolgozó adatvédelmi szabályzatát megismerte, tudomásul vette.

Adatkezelő részéről:
Név: ………………………………………………………..
Beosztás: …………………………………………………..

………………………………………………
Cégszerű aláírás, bélyegző

Adatfeldolgozó részéről
Név: …………………………………………………………
Beosztás: …………………………………………………….

………………………………………………..
Cégszerű aláírás, bélyegző

6. sz melléklet : Kamerával megfigyelt terület
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Adatkezelő megnevezése:

2018.

MOBYAN Kft

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 11-09-010506
Adatkezelő székhelye: 2890 Tata Kakas u 43.
Adatkezelő képviselője: Molnár Péter
Felhívjuk figyelmét, hogy a MOBYAN Kft továbbiakban a Társaság az üzlet területén a személy- és vagyonvédelmi,
valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Szvtv.)
meghatározottak szerint elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet. Az elektronikus biztonságtechnikai rendszer
személyes adatokat, képfelvételeket rögzítenek és tárolnak a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
Az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételek törlésének módja és határideje:
Az üzlet biztonságának megóvása, valamint a megfigyelt területen tartózkodó személyek testi épségének és vagyoni
javainak megóvása az Szvtv. 31. § (2) szerinti tárolási időt tesz indokolttá. A felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől
számított 3, azaz három munkanap elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31. § (2)]. Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt
bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése
érinti, a felvétel fent meghatározott tárolási idején (három munkanapon) belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával
kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A kérelemről a lehető legrövidebb időn belül a
Társaság adatvédelmi tisztviselője dönt. Az így megjelölt felvételt ki kell menteni és átadni az adatvédelmi tisztviselőnek, aki
gondoskodik annak a Társaság adatvédelmi szabályzatának megfelelő őrzéséről. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a
rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre attól
számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvétel törlésre kerül.
A kameraképek megtekintése Annak érdekében, hogy a Társaság minél kevésbé terjeszkedjen bele az érintettek
magánszférájába, a Társaság minden, a kamerával rögzített képekbe történő betekintésről jegyzőkönyvet vesz fel, amiben
rögzíteni kell a betekintés időpontját, célját és a betekintésben résztvevő személyek nevét. Betekintési joggal csak a
Társaság által kijelölt személy rendelkezik.
Adatkezelés célja: az üzlet biztonságának és a Társaság vagyoni javainak megóvása, valamint a megfigyelt területen
tartózkodó személyek testi épségének és vagyoni javainak megóvása
Kezelt adatok köre: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő)
Adatkezelés jogalapja: az érintett ráutaló magatartással tanúsított hozzájárulása [Szvtv. 30. § (2)] adattárolás határideje:
- a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3, azaz három munkanap elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31. § (2)]
- amennyiben a felvételt jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy a Társaság azt ne semmisítse meg, ám a
megkeresésre nem kerül sor, úgy a megkereséstől számított 30, azaz harminc nap elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31. § (6)]
adatkezelés módja: elektronikusan.
Adatkezelés helye: 2890 Tata Kakas u 43.
A rögzített és tárolt személyes adatokkal, képfelvételekkel érintett személy jogosult a Társaság ügyvezetőjéhez címzett
írásbeli megkeresésében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni, személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését kérni, tiltakozni személyes adatai kezelése ellen jogainak
sérelme esetén bírósághoz fordulni, valamint kártérítést kérni.
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadág Hatóságnál (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszéknél élhet.
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7. sz melléklet : Jegyzőkönyv kamerás képekbe történő betekintéshez
JEGYZŐKÖNYV

1. Adatbetekintéssel érintett felvétel adatai:
1.1 Felvétel helyszíne (kamera működésének a helye):
1.2 Megtekintett felvétel terjedelme/időtartama (dátum/óra/perc formátumban kifejezve), illetve a
valós idejű felvétel megtekintésének kezdő, illetve befejező időpontja:
2. Adatbetekintéskor részt vevő személyek neve (betekintési jogosultságuk alapja):
3. Adatbetekintés helyszíne és ideje:
4. Adatbetekintés indoka és célja:
5. Adatbetekintés alapján a további adatkezelésre vonatkozó javaslat (a megfelelő aláhúzandó):
- felvétel felhasználása további (polgári/büntető) eljárás indítása, ill. folytatása céljából
- illetékes hatóság megkeresése alapján a releváns felvétel hatóság részére történő átadása
- felvétel jogszabályok szerinti megsemmisítése, adatkezelés megszüntetése
- egyéb: ……………………………..

6. Az adatbetekintés során, annak körülményeivel kapcsolatban észlelt további releváns események:

Dátum: …………………..

………………………………………………………………….
[adatbetekintésre jogosult neve, aláírása]

……………………………………………………………………………….....................
[adatbetekintéskor jelenlévő egyéb jogosult személyek neve,aláírása]
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8. sz. melléklet : Jegyzőkönyv kamerás képek zárolásáról

JEGYZŐKÖNYV

ZÁROLÁS KEZDEMÉNYEZÉSE
A zárolás kezdeményezője:
A zárolás kezdeményezésének indokának leírása:
A zárolni kívánt felvétel adatai:  a felvétel helyszíne (kamera működésének helye):
-

zárolni kívánt felvétel terjedelme/időtartama (dátum/óra/perc formátumban kifejezve):

A zárolás célja (megfelelő aláhúzandó):
-

felvétel felhasználása további (polgári/büntető) eljárás indítása, ill. folytatása céljából
illetékes hatóság megkeresése alapján a releváns felvétel hatóság részére történő átadása
felvétel jogszabályok szerinti megsemmisítése, adatkezelés megszüntetése
egyéb:

………………………………………….
Dátum: …………………..

kezdeményező aláírása

DÖNTÉS A ZÁROLÁSRÓL
-

A zárolásról döntő személy kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére
kijelölt személy
adatvédelmi tisztviselő

A döntés
-

a zárolási kérés elfogadva, a zárolás megtörténik
a zárolási kérés megalapozatlan, a zárolás nem történik meg
a zárolási kérés a rendelkezésre álló adatok alapján nem meghozható, a zárolási kérés a
zárolás kezdeményezőnek visszajuttatva további releváns adatok tisztázása céljából

Dátum: …………………..

……………………………..…….

Zárolásról döntő személy aláírása
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ZÁROLÁS

Zárolás helyszíne és ideje:

A zárolást végző személy:

-

A zárolt felvétel: átadásra került az illetékes eljáró hatóságnak,
átadásra került a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt
személynek az adatvédelmi szabályzata szerint

Dátum: …………………..
…………………………………………………..
Zárolást végző személy aláírása

ZÁROLT FELVÉTEL ZÁROLÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE

A zárolt felvétel zárolása megszűnt:
-

a zárolt felvétel megőrzésére nyitva álló idő eredménytelenül eltelt és a zárolt felvétel
törlésre került,
a zárolt felvétel megőrzésére nyitva álló idő eredménytelenül eltelt, de a zárolt felvétel nem
került törlésre, mert a főszabály szerinti adatkezelési időtartam még nem telt el.

Dátum: …………………..
………………………………………………………
Zárolásról döntő személy aláírása
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