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I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1.§  Preambulum 
 
A Társaság vállalja, hogy adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső szabályok, 
technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az megfeleljen 
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének -  a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.  
 
2. §  A Szabályzat célja  
 
E szabályzat célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a 
szervezet egyéb belső szabályzatainak előírásait a természetes személyek alapvető 
jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint biztosítsa a személyes 
adatok megfelelő kezelését. 
 
A szervezet tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes 
adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. 
 
A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a 
szervezet alkalmazottai képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését 
jogszerűen végezni. 
 
3. § A Szabályzat hatálya 
 
A Szabályzat személyi hatálya kiterjed 
a) a Társaság valamennyi munkavállalójára, valamint az eseti jelleggel munkavégzésre 
igénybe vett dolgozóra, 
b) a társaság vezető tisztségviselőire, 
c) az adatfeldolgozóra, valamint 
d) a fentieken kívül mindazon jogi vagy természetes személyek, akik a Társasággal 
bármilyen szerződéses jogviszonyban állnak. 
 
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed 
a) a Társaságnál keletkezett valamennyi adatra, 
b) az informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott adatra, 
c) az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra, 
d) a Társaságnál alkalmazott valamennyi hardver- és szoftvereszközre, valamint 
e) a Társaság tevékenységével kapcsolatos, működése során keletkező közérdekű 
adatra vagy közérdekből nyilvános adatra.  
 
4. § Fogalom meghatározások és kiterjeszt ő szabályok 
 
(1) E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a 
Rendelet 4. cikke tartalmazza, melyekhez a jelen Szabályzat egyes fejezeteiben külön 
meghatározások is szerepelhetnek.  
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(2) Az egyes fejezeteknél a személyes adatok címzettjei: azok a személyek, akik 
a személyes adatokat gyűjthetik, megismerhetik, rögzíthetik, rendszerezhetik, 
tárolhatják, kezelhetik, törölhetik, továbbíthatják, stb. 
 
(3) A Társaság ellenőrzési feladatait ellátó testületének tagja ellenőrzési 
tevékenységének ellátása során jogosult a Társaság által kezelt személyes adatokat 
megismerni amennyiben a jelen Szabályzat mellékletét képező titoktartási nyilatkozatot 
aláírta. 
 
(4) Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű 
megerősítő cselekedettel, például írásbeli - ideértve az elektronikus úton tett - vagy 
szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 
hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez. 
Hozzájárulásnak minősül az is, ha valamely felhasználó az elektronikus szolgáltatások 
igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, vagy olyan 
nyilatkozatot illetve cselekedet tesz, amely az adott összefüggésben az érintett 
személy hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez egyértelműen jelzi. 
Az egészségügyi személyes adatok közé tartoznak az érintett egészségi állapotára 
vonatkozó olyan adatok, amelyek információt hordoznak az érintett múltbeli, jelenlegi 
vagy jövőbeli testi vagy pszichikai egészségi állapotáról.  
A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű 
biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy 
megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt 
eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. 
 
(5) A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike 
teljesül: 
• az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 
történő kezeléséhez; 
• az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az 
egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő 
lépések megtételéhez szükséges; 
• az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges; 
• az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú 
érdekeinek védelme miatt szükséges; 
• az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 
• az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget 
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek 
személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 
 
(6) A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely 
szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség. 
Ha az adatkezelésre az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 
keretében kerül sor, vagy ha az közérdekű feladat végrehajtásához, illetve közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásához szükséges, az adatkezelésnek az uniós jogban vagy 
valamely tagállam jogában foglalt jogalappal kell rendelkeznie. 
Az adatkezelést jogszerűnek kell tekinteni akkor, amikor az az érintett életének vagy 
más fent említett természetes személy érdekeinek védelmében történik. Más 
természetes személy létfontosságú érdekeire hivatkozással személyes adatkezelésre 
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elvben csak akkor kerülhet sor, ha a szóban forgó adatkezelés egyéb jogalapon nem 
végezhető. 
 
(7) A személyes adatkezelés néhány típusa szolgálhat egyszerre fontos 
közérdeket és az érintett létfontosságú érdekeit is, például olyan esetben, amikor az 
adatkezelésre humanitárius okokból, ideértve, ha arra a járványok és terjedéseik 
nyomon követéséhez, vagy humanitárius vészhelyzetben, különösen természeti vagy 
ember által okozott katasztrófák esetében van szükség.  
(8) Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat 
közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az 
adatkezelésre. 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. 
Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése 
szintén az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen 
üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető. 
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 ésszerűen arra, hogy 
adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. 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. 
Az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül a közhatalmi szervek, 
számítástechnikai vészhelyzetekre reagáló egység, hálózatbiztonsági incidenskezelő 
egységek, elektronikus hírközlési hálózatok üzemeltetői és szolgáltatások nyújtói, 
valamint biztonságtechnológiai szolgáltatók által végrehajtott olyan mértékű személyes 
adatkezelés, amely a hálózati és informatikai biztonság garantálásához feltétlenül 
szükséges és arányos. 
 
(9) A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő 
kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az 
adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. 
Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely 
lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését. 
A személyes adatok hatóságok általi, hivatalosan elismert vallási szervezetek 
alkotmányjogban vagy nemzetközi közjogban megállapított céljainak elérése 
érdekében történő kezelése közérdeken alapulónak minősül. 
 
(10) A Társaság a személyes adatok kezelése során adatfeldolgozót vehet igénybe, 
akinek a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az 
Info tv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között a 
Társaság, mint adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozó az adatkezelő 
rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót. Az adatfeldolgozó az 
adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes 
adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára 
adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Társaság 
rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 
 
(11) A Társaság a bármely adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az 
érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza 
az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás 
jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, 
valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 
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II. FEJEZET 

AZ ADATKEZELÉS JOGSZER ŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 

 

5. § Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján  

 
(1) A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását 
személyes adatai kezeléséhez az 1. számú melléklet szerinti adatkérő lapon kell kérni. 
A hozzájárulás megtörténtét szükség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania. 
 
(2) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapján 
bejelöli azt a négyzetet, amelyben személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, 
valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat, amely egyértelműen jelzi az érintett 
hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez.   
 
(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes 
adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, 
akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.  
 
(4) A Társaság nem kötheti a szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes 
adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a 
szerződés teljesítéséhez. 
 
(5) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint 
annak megadását.  
 
(6) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az 
adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az 
érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 
 
(7) Az érintett kérelmezheti a Társaságnál 
(a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
(b) személyes adatainak helyesbítését, valamint 
(c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 
 
Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben 
a Társaság meggyőződik a kérés jogosságáról, és válaszol a kérdésekre, így 
különösen információt ad a kezelt adatok tartalmáról, azok forrásáról, az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 
továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás 
jogalapjáról és címzettjéről. A Társaság köteles az érintett kérésére, a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, 
közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a 
tájékoztatást.  
 
Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak 
megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a 
Társaság helyesbíti, azzal, hogy a megadott személyes adatokat az érintettek maguk 
adják meg, azokat – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. ("Pmt.") által érintett eseteket ide nem 
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értve – a Társaság ellenőrizni nem köteles, így helyes adatrögzítés esetén a tévesen 
vagy hamisan megadott adatokból eredő károkért való felelősséget a Társaság kizárja. 
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,  
(a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy 
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ide nem értve a 
kötelező adatkezelést; 
(b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 
(c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül 
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a 
kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, 
illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve 
a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 
 
A személyes adatot törölni kell, ha 
(a) kezelése jogellenes; 
(b) az érintett – a kötelező adatkezelés kivételével – kéri; 
(c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, 
hogy a törlést törvény nem zárja ki; 
(d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 
meghatározott határideje lejárt; 
(e) azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte. 
 
Törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a 
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett 
jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig 
fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
 
6. § Jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapul ó adatkezelés 
 
A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett 
hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést törvény (vagy más jogszabály) 
határozta meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, 
hogy az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítésének jogcímén alapul, továbbá az 
érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni 
kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés 
céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, 
az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá 
vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az 
adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos 
jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás 
megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való 
utalás pl. honlapon való nyilvánosságra hozatalával is. 
 
 

III. FEJEZET 
MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS  ADATKEZELÉSEK 

 
Jelen fejezetben munkavállalók: a Társasággal munkaviszonyban álló 
munkavállalók.  
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7. § Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás 
 
(1) A munkavállalóktól csak olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, illetve 
olyan munkaköri alkalmassági vizsgálatok (ideértve a munka alkalmassági orvosi 
vizsgálatot is) elvégzését lehet kérni, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír 
elő, és amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez 
szükségesek és a munkavállaló személyiségi jogait nem sértik. 
(2) A Társaság jogszabályi kötelezettség, illetve munkáltatói jogos érdekeinek 
érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, 
fenntartása vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait: 
 
1. név, 
2. születési név,  
3. születési helye, ideje,  
4. anyja neve, 
5. lakcíme,  
6. állampolgársága,  
7. adóazonosító jele,  
8. TAJ száma, 
9. nyugdíjas törzsszám  (nyugdíjas munkavállaló esetén),  
10. telefonszám, 
11. e-mail cím, 
12. személyazonosító igazolvány száma, 
13. lakcímkártya száma, 
14. bankszámlaszáma (ha a fizetés bankszámlára való átutalással történik), 
15. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja, 
16. munkaköre, 
17. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata, 
18. önéletrajz, 
19. a munkabérrel, a bérfizetéssel, és egyéb juttatásokkal kapcsolatos adatok, 
20. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli 
hozzájárulása alapján levonandó tartozás, illetve ennek jogosultságát igazoló okirat,  
21. az előző munkaviszony megszűnésének módja, az erre vonatkozó iratok, 
22. erkölcsi bizonyítvány (ha a munkakörhöz szükséges), 
23. a munkaköri alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó iratok,  
24. önkéntes nyugdíj - és egészségpénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, 
azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma, 
25. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló 
dokumentumának megnevezése és száma,  
26. munkavállalót ért baleset jegyzőkönyvében rögzített adatok 
27. saját személygépkocsi hivatali célra történő használata esetén a gépjármű 
törzskönyv másolata 
28. ha a munkakör ellátásához jogosítvány szükséges, a jogosítvány száma és 
másolata.  
 
(3) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a Társaság csak a 
Munka Törvénykönyvében meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából 
kezel.  
 
(4) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, a munkáltatói jogkör 
gyakorlója. A Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói a HR munkatárs, a 
bérszámfejtést és könyvelést végző munkatársak és adatfeldolgozók kizárólag az adott 
feladat ellátásához szükséges személyes adatokat ismerhetik meg.  
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(8) A személyes adatok tárolásának időtartama a munkaviszony megszűnését 
követő 50 év. 
 
(6) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a 
Munka törvénykönyvén, a társadalombiztosítási-, adó- és nyugdíjjogszabályokon, és a 
munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul.   
 
(7) A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a jelen Szabályzat 2. 
számú melléklete szerinti Tájékoztató átadásával tájékoztatja a munkavállalót 
személyes adatainak kezeléséről és a személyhez fűződő jogairól. 
 
 
8. § Alkalmassági vizsgálatokkal - ideértve a munka köri alkalmassági orvosi 
vizsgálatot is - kapcsolatos adatkezelés 
 
(1) A munkavállalóval csak olyan alkalmassági vizsgálat végeztethető el, amelyet 
jogszabály, vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely 
munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség 
teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt a munkavállalókat részletesen 
tájékoztatni kell többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, 
képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik, és 
miért kell. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell 
a munkavállalókat a jogszabály címéről és számáról, valamint a pontos 
jogszabályhelyről is. Az alkalmassági vizsgálathoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató 
mintáját jelen Szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
(2) A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri, valamint az egészségügyi 
alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.  
 
(3) Az adatkezelés jogalapja: jogszabály (a Munka Törvénykönyve, a munkaköri, 
szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet) és a munkáltató jogos érdeke.  
 
(4) A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, 
munkakör betöltése.  
 
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a vizsgálat 
eredményét a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik 
meg. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a 
munkára (adott munkakör ellátására) alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek 
mellet felelhet meg az adott munkahelyi követelményeknek. A vizsgálat részleteit, 
illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg. 
 
(6) A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 
30 év, melyet a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosult orvos 
őrzi meg. 
 
 
9. §  Felvételre jelentkez ő személyek adatainak kezelése  
 
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési helye, 
ideje, anyja neve, lakcíme, képesítési adatok, az erre vonatkozó bizonyítvány-
másolatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, önéletrajz, a benyújtott pályázat, a 
jelentkezőről készített munkáltatói értékelés (feljegyzés).   
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(2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a 
kiválasztott személlyel munkaszerződés megkötése. Az érintettet az elutasító döntés 
meghozatalát követő 15 napon belül tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt 
választotta az adott állásra. 
 
(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 
 
(4) A személyes adatok címzettjei: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására 
jogosult vezető vagy testület, a munkaügyi, személyzeti feladatokat ellátó 
munkavállalók.   
A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés,- pályázat elbírálását követő 
15 nap. A pályázat elbírálása után az eredménytelen pályázók személyes adatait 
tartalmazó adathordozókat a pályázónak – kérésére – 90 napon belül vissza kell 
küldeni, vagy a pályázónak a személyes adatai további pályázatok során történő 
felhasználására vonatkozó hozzájárulása hiányában meg kell semmisíteni. 
 
(5) A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása 
alapján őrizheti meg az (4) pontban foglalt határidőn túl a pályázatokat, feltéve, ha 
azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése 
érdekében szükség van.  E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően – a (2) 
bekezdésben foglalt határidőig - kell kérni a jelentkezőktől. 
 
10. §. E-mail fiók használatának ellen őrzésével kapcsolatos adatkezelés 
 
(1) Ha a Társaság e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére – ezen e-mail 
címet és fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, 
annak érdekében, hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a 
kapcsolatot, vagy a munkáltató képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más 
személyekkel, szervezetekkel. 
A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban 
személyes leveleket nem tárolhat. 
 
(2) A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen – 
3 havonta - ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos 
érdeke. Az ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói 
rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 
8.§, 52. §) ellenőrzése. 
Az ellenőrzésre és adatkezelésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok 
gyakorlója jogosult. 
 
(3) Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani 
kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során. 
Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói 
érdek miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, - 
milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és 
mi az eljárás menete, - milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a az e-mail fiók 
ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban. 
 
(4) Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az email 
címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával 
kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek tartalmát a 
munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhatja. 
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(5) Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a 
munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani a 
munkavállalót, hogy a személyes adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló 
távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat az 
ellenőrzéskor a munkáltató törli. Az e-mail fiók jelen szabályzattal ellentétes használata 
miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi jogkövetkezményeket 
alkalmazhat. 
 
(6) A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel 
kapcsolatban e szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet. 
 
(7) A kezelt adatok köre: Munkavállaló neve, e-mail címe, ellenőrzés eredménye 
 
(8) Az adatkezelés jogalapja: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv 8. §., 52. 
§  
 
(9) A személyes adatok címzettjei (azok a személyek, akik a személyes adatokat 
gyűjthetik, megismerhetik, rögzíthetik, rendszerezhetik, tárolhatják, kezelhetik, 
törölhetik, továbbíthatják, stb.): a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult 
vezető 
 
(10) Az adatkezelés időtartama: Az ellenőrzés tényéből származtatott jogok és 
kötelességek által megalapozott igények érvényesítési lehetőségeiből fakadó határidő. 
 
11. §. Számítógép, laptop, tablet ellen őrzésével kapcsolatos adatkezelés 
 
A Társaság által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott 
számítógépet, laptopot, tabletet a munkavállaló kizárólag munkaköri feladata ellátására 
használhatja, ezek magáncélú használatát a Társaság megtiltja, ezen eszközökön a 
munkavállaló semmilyen személyes adatot, levelezését nem kezelheti és nem 
tárolhatja. A munkáltató ezen eszközökön tárolt adatokat ellenőrizheti. Ezen eszközök 
munkáltató általi ellenőrzésére és jogkövetkezményire egyebekben az előbbi 10. § 
rendelkezései irányadók. 
 
12. § A munkahelyi internethasználat ellen őrzésével kapcsolatos adatkezelés 
 
A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a 
személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja. 
A munkaköri feladatként a Társaság nevében elvégzett internetes regisztrációk 
jogosultja a Társaság, a regisztráció során a társaságra utaló azonosítót, jelszót kell 
alkalmazni. Amennyiben a személyes adatok megadása is szükséges a 
regisztrációhoz, a munkaviszony megszűnésekor azok törlését köteles kezdeményezni 
a Társaság. 
A munkavállaló munkahelyi internethasználát a munkáltató ellenőrízheti, amelyre és 
jogkövetkezményire az 10. § rendelkezései irányadók. 
 
13. § Céges mobiltelefon használatának ellen őrzésével kapcsolatos adatkezelés 
 
A munkáltató nem engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát, a 
mobiltelefon csak munkavégzéssel összefüggő célokra használható, és a munkáltató 
valamennyi kimenő hívás hívószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt 
adatokat ellenőrizheti. 
A munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a céges mobiltelefont 
magáncélra használta. Ezesetben az ellenőrzés akként folytatható le, hogy a 
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munkáltató hívásrészletezőt kér a telefonszolgáltatótól és felhívja a munkavállalót arra, 
hogy a dokumentumon a magáncélú hívások esetében a hívott számokat tegye 
felismerhetetlenné. A munkáltató előírhatja, hogy a magáncélú hívások költségeit a 
munkavállaló viselje. 
Egyebekben az ellenőrzésre és jogkövetkezményire az 10. § rendelkezései 
irányadóak. 
 
14. § GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcso latos adatkezelés 
 
(1) A Társaság a tulajdonát, illetve bérleményét képező egyes gépjárművek 
esetén a gépjárművek tartózkodási helyének ellenőrzését lehetővé tevő GPS 
berendezést alkalmaz. A GPS berendezés alkalmazásának célja a munkavállalói 
bizonylatolási kötelezettség (a menetlevél vezetése) helyességének ellenőrzése. A 
munkavállaló és bérbevevő közúti közlekedés szabályai megsértésének utólagos 
ellenőrzése, a Társaság vagyoni védelme, valamint a Társaság által használt 
gépjárművek kihasználtságának optimalizálása.  
 
(2)  A GPS rendszer alkalmazásának jogalapja a Társaság jogos érdeke, célja: 
munkaszervezés, logisztika, munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, 
valamint a bérbeadott járművek ellenőrzése, a bérlők részére annak a lehetőségnek a 
biztosítása, hogy a gépjármű-használók munkajogi kötelezettségeinek betartását 
közvetlenül ellenőrizhessék 
 
(3) A kezelt adatok: gépjármű rendszáma, a megtett útvonal, távolság, 
gépjárműhasználat időtartama.  
 
(4) Az ellenőrzés csak a Társaság tulajdonát, illetve bérleményét képező 
gépjárműveinek ellenőrzésére terjedhet ki. 
 
(5) A GPS berendezés által rögzített adatokat kizárólag az ügyvezető, valamint a 
Társaság azon munkavállalója, vagy megbízottja jogosult megismerni, akinek ez 
feladatköréből adódóan, kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. 
 
(6) Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja szerint az ügyfél 
önkéntes hozzájárulása. 
 
(7) A kezelt adatok köre: a munkavállalók/bérbevevők tartózkodási helye. 
 
(8)  A GPS berendezés által rögzített adatok felhasználás hiányában legfeljebb a 
rögzítéstől számított 180 (száznyolcvan) nap elteltével megsemmisítésre, illetve 
törlésre kerülnek. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített adatokat, valamint más 
személyes adatot bírósági, hatósági, munkajogi vagy egyéb eljárásban bizonyítékként 
felhasználják. 
 
 
15. § Munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos a datkezelés (elektronikus 
vagyonvédelem, kóddal történ ő beléptetés)  

 
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, belépés-, kilépés 
ideje.   
  
(2) Az adatkezelés jogalapja: a vagyonvédelem és a munkáltató jogos érdekeinek 
érvényesítése.   
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(3) A személyes adatok kezelésének célja: vagyonvédelem, munkavállalói 
kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése. 
 
(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál 
munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető. 
 
(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: 6 hónap   
 

 
IV. FEJEZET 

A RÉSZVÉNYESEK NYILVÁNTARTÁSA 
 
16. § A részvényesek személyes adatainak nyilvántar tása 
 
(1) A Zrt. részvényesinek alábbi személyes adatai kezelhetők: 
 
1. név, 
2. születési név,  
3. születési helye, ideje,  
4. anyja neve, 
5. lakcíme,  
6. adóazonosító jele,  
7. TAJ száma, 
8.  telefonszám, 
9.  e-mail cím, 
10. személyi igazolvány száma, 
11. lakcímkártya száma, 
12. bankszámlaszáma (ha bármely pénzbeli juttatás bankszámlára való átutalással 
történik), 
13. részvénykönyvbe történő bejegyzés időpontja 
14. részvények száma, névértéke 
 
(2) A személyes adatok címzettjei: az ügyvezető, a Zrt. munkaügyi feladatokat ellátó 
munkavállalói, a bérszámfejtést és könyvelést végző munkatársak és adatfeldolgozók, 
valamint a tagjegyzéket vezető munkatárs kizárólag az adott feladat ellátásához 
szükséges adatokat ismerhetik meg.  
 
(3) A személyes adatok tárolásának időtartama a tagsági viszony megszűnését 
követő 5 év. 
 
(4) A Társaság jelen Szabályzat 2. számú melléklete szerinti Tájékoztató 
átadásával tájékoztatja a Zrt. tagját személyes adatainak kezeléséről és a személyhez 
fűződő jogairól. 
 

 
 
 
 

V. FEJEZET 
SZERZŐDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK 

 
17. § Szerződéses kapcsolatban álló partnerek adatainak kezelés e – bérbeadók, 
bérbevev ők, vevők, szállítók, stb. személyes adatainak nyilvántartá sa 
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(1) Az adatkezelés jogcíme: szerződéskötést megelőzően megteendő 
intézkedések, szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése 
 

(2) Az érintettek köre: a vevőként, szállítóként, szolgáltatás igénybe vevőjeként, 
illetve a Társasággal egyéb üzleti kapcsolatban álló vagy üzleti kapcsolatba lépő 
természetes személyek törvényben meghatározott adatai. 

 
(3) A kezelt adatok köre: az érintett neve, születési neve, születési helye, ideje, 
anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, vállalkozói igazolvány száma, 
személyi igazolvány száma, lakcíme, székhelye, telefonszáma, e-mail címe, honlap-
címe, bankszámlaszáma, vevőszáma. 
 
(4) Gazdálkodó szervezet szerződő fél esetében a vezető tisztségviselő vagy 
cégvezető, illetve a törvényes képviselő, valamint a részéről eljáró meghatalmazott 
természetes személy családi és utónevét, tisztségét, lakcímét, telefonszámát, email 
címét.  
 
A személyes adatok címzettjei: a Társaság szerződéseit nyilvántartó dolgozói, a 
könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói és a Társaság 
vezetője. 
 
(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 
5 év.  
 
(6) Az adatkezelés jogalapja: a Ptk.-ban és az adójogszabályokban foglalt 
kötelezettségeknek való megfelelés, illetve azok teljesítése, valamint szerződéskötést 
megelőzően megteendő intézkedések (szerződés megkötése, szerződés módosítása) 
jogcímen alapul. 
 
(7) Az érintett személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az 
adatkezelés a szerződéskötési szándék, illetve szerződés teljesítése jogcímen alapul. 
A tájékoztatás megtörténhet magában a szerződésben, illetve az annak mellékletét 
képező tájékoztatóban vagy a honlapon közzétett adatkezelési tájékoztatóban is.  
 
(8) Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó (amennyiben a Társaság 
igénybe vesz adatfeldolgozót) részére történő átadásáról is tájékoztatni kell.  
 
(9)     A természetes személlyel kötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelési kikötés 
szövegét jelen Szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. 
 
 
18. §  Jogi személy partnerek természetes személy k épvisel őinek személyes 
adatai  
 
(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, 
telefonszáma, e-mail címe. 
 
(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével 
szerződés megkötése, teljesítése, üzleti kapcsolattartás. 
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(3) Az adatkezelés jogalapja: a Társaság jogos érdeke, a partnerrel fennálló üzleti 
kapcsolat 
 
(4)  A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság 
szerződést kötő (nyilvántartó), valamint a könyvelési feladatokat ellátó munkavállalói. 
 
(5)  A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az 
érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 év. Ha jogszabály (pl. adótörvény, 
stb.) ennél hosszabb időt állapít meg a szerződések nyilvántartására, illetve tárolására, 
akkor e jogszabályokban meghatározott időtartam. 
 
(6)  Az adatfelvételi tájékoztató lap mintáját jelen Szabályzat melléklete 
tartalmazza. Ezen tájékoztatót az ügyféllel, vevővel, szállítóval kapcsolatban álló 
munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel. A nyilatkozatot az adatkezelés 
időtartamáig meg kell őrizni.   

 
 
19. §  Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolato s adatkezelés  
 
(1) A Társaság az általa működtetett zálogfiókokban, kereskedelmi egységekben, 
nemesfémraktárban képrögzítésre alkalmas kamerarendszert üzemeltet. Az 
elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának célja a zálogfiókok, kereskedelmi 
egységek és nemesfémraktár esetén a megőrzésre átvett, avagy értékesítés céljából e 
helyeken tárolt vagyon védelme, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben az 
emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a 
vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszer került telepítésre, am. A 
kamerarendszer képrögzítést is lehetővé tesz, ez alapján személyes adatnak 
tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.  A kamerarendszer 
tulajdonosa és fenntartója maga a Társaság. A kamerarendszer működtetőjét a 
kamera által készített felvételek vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli. 
 
(2) Ezen adatkezelés jogalapja a Társaság vagyonvédelmi intézkedése, valamint 
az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja szerint az ügyfél önkéntes hozzájárulása. 
 
(3) Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásáról jól 
látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek 
tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. A 
tájékoztatásnak ki kell terjednie az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott 
megfigyelés tényére, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó 
kép felvétel készítésének, tárolásának céljára, az adatkezelés jogalapjára, a felvétel 
tárolásának helyére, a tárolás időtartamára, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) 
személyére, az adatok megismerésére jogosult személyek körére, továbbá az 
érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére. A tájékoztatás mintát jelen Szabályzat 6. 
számú Melléklete tartalmazza.  
 
(4) A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, 
vendégek) kép felvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. Az adatkezelés 
jogalapja az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja szerint az ügyfél önkéntes hozzájárulása. A 
kezelt adatok köre a munkavállalók és az ügyfelek képmása. 
A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha 
az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett 
elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére 
a területre bemegy.  
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Munkavállalók esetén az adatkezelés jogcíme: a munkáltató jogos éreke. 
 
(5) A rögzített felvétel a zálogfiókok esetén felhasználás hiányában legfeljebb a 
rögzítéstől számított 60 nap elteltével megsemmisítésre, illetve törlésre kerül (2005. évi 
CXXXIII. tv. 31.§ (4) bekezdés a) pontja). A kereskedelmi egységek és a 
nemesfémraktár esetén a rögzített felvétel a felhasználás hiányában legfeljebb a 
rögzítéstől számított 30 nap elteltével megsemmisítésre, illetve törlésre kerül (2005. évi 
CXXXIII. tv. 31.§ (3) bekezdés c) pontja). E tekintetben felhasználásának minősül, ha a 
rögzített felvételt, valamint más személyes adatot bírósági, hatósági, munkajogi vagy 
egyéb eljárásban bizonyítékként felhasználják. 
 
(6)  Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép felvétel adatának rögzítése érinti, 
rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének 
igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne 
törölje.  
 
(7) Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, 
amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, 
zuhanyzókban, az illemhelyiségekben, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a 
munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve. 
 
(8) Munkaidőn kívül vagy munkaszüneti napokon a munkahely teljes területe 
megfigyelhető. 
 
(9) Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok címzettjei (a felvétel 
megtekintésére jogosult): a jogsértések feltárása és a rendszer működésének 
ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője, továbbá a megfigyelt 
terület munkahelyi vezetője. 
 
 

VI. FEJEZET  
JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK 

 
20. § Adatkezelés az adó- és számviteli kötelezetts égek, adatszolgáltatás 
teljesítése céljából  

(1) A Társaság kezeli a vevőként, szállítóként, bérbeadóként, szolgáltatás 
igénybe vevőjeként, illetve vele egyéb üzleti kapcsolatban álló vagy üzleti kapcsolatba 
lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.  

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy természetes 
személyazonosító adatai: név (előző név) születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, 
adószáma és adóazonosító száma.   

(3) Az adatkezelés jogalapja: az adójogszabályokban (pl. az általános forgalmi 
adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, foglalt 
kötelezettségeknek való megfelelés, illetve azok teljesítése, valamint szerződéskötést 
megelőzően megteendő intézkedések (szerződés megkötése), szerződés-módosítás 
esetén: szerződés teljesítése)  jogcímen alapul. 

(4) A személyes adatok címzettjei: (az adatokat megismerheti, kezelheti): a 
Társaság szerződés megkötésével,- nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat-, 
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továbbá a könyvelési,- adózási feladatokat ellátó munkavállalói és a Társaság 
vezetője.  

(5) A  személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését 
követő 7 év. Ha jogszabály (pl. adótörvény, stb.) ennél hosszabb időt állapít meg a 
szerződések nyilvántartására, illetve tárolására, akkor e jogszabályokban 
meghatározott időtartam. 

 
21. § Kifizet ői adatkezelés  
 
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben 
(jogszabályban) előírt adó- és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, 
járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából 
kezeli azon érintettek – munkavállalók, tagok, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban 
részesülők és szerződéses kapcsolatban állók – adótörvényekben előírt személyes 
adatait, akikkel kifizetői (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art. 7.§  31.)  
kapcsolatban áll.  
 
(2) A kezelt adatok köre:  a természetes személy természetes személyazonosító 
adatai: név (előző név) születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, adószáma és 
adóazonosító száma, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), ha az érintett 
nyugdíjas, a nyugdíjas törzsszáma. Amennyiben az adótörvények ehhez 
jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja 
tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§ (2) b./) tagságra vonatkozó adatait az adó- és 
járulékkötelezettségek teljésítése (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) 
céljából. 
 
(3) Az adatkezelés jogcíme: az adójogszabályokban (pl. az általános forgalmi 
adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény), a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben foglalt kötelezettségeknek 
való megfelelés, illetve azok teljesítése. 
 
(4)  A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony 
megszűnését követő 7 év.  
 
(5)  A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási-, bérszámfejtési-, 
társadalombiztosítási- (kifizetői), könyvelői feladatait ellátó munkavállalói.  
 
22. §  Adatkezelés a pénzmosás elleni kötelezettség ek teljesítése céljából 
 
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-
finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek 
képviselői, és a tényleges  tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben 
(Pmt.) meghatározott adatait: a) természetes személy: családi és utónevét, b) születési 
családi és utónevét, c) állampolgárságát, d) születési helyét, idejét, e) anyja születési 
nevét, f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, g) azonosító okmányának 
típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa számát,  a bemutatott 
okiratok másolatát.  
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(2) A személyes adatok címzettjei: a Társaság szerződéskötéssel kapcsolatos 
feladatokat ellátó munkavállalói, a Társaság vezetője és a Társaság Pmt. szerinti 
kijelölt személye.  
 
(3) A személyes adatok tárolásának időtartama: a Pmt. 28. §-a alapján 8 év, hatósági 
megkeresés esetén 10 év.  
 
(4) Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bek. b) pontja alapján a Pmt. előírása 
(2017. évi LIII. tv. 28.§.(1), 6.§). 

(5) A Társaság a Pmt. 23.§-a alapján köteles a pénzmosásra vagy terrorizmus 
finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén a kezelt személyes 
adatokat továbbítani a NAV Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda 
részére. Az adattovábbítás jogalapja a Pmt. 23. § (1) bekezdése. 

VII. FEJEZET 
ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

 
23. §  Adatbiztonsági intézkedések 
 
(1)  A Társaság valamennyi adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok 
biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az 
Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.  
 
(2) A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra 
hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 
 
(3) A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként kezeli. A munkavállalóknak a 
személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, amelyre a 
7. számú melléklet szerinti nyilatkozatot kell alkalmazni. A személyes adatokhoz való 
hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza.   
 
(4) A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.  
 
(5) A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes 
program/ok útján végzi, amely megfelel/nek az adatbiztonság követelményeinek. A 
program/ok biztosítja/ák, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött 
körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása 
érdekében erre szükségük van. 
 
(6) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az 
adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:  
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;  
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli 
berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;  
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat 
adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy 
továbbíthatják;  
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, 
mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;  
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és  
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f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön. 
 
(7) A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus 
úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.  
 
(8) A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes 
ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és a Társasággal 
szerződéses kapcsolatban álló magánszemélyek személyes adatait tartalmazó iratait 
biztonságosan elzárva kell tartani és gondoskodni kell arról, hogy e helyiségek 
(szekrények) kulcsaihoz csak az arra jogosult juthasson hozzá.  
 

 
VIII. FEJEZET 

A TÁRSASÁG ADATFELDOLGOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓT IGÉNYB EVEVŐI 
TEVÉKENYSÉGE 

 
 
24. §  Adatfeldolgozó tevékenységek  
 
(1) A Társaság nem végez adatfeldolgozást 
 
(2) Adatfeldolgozó igénybevétele: a vállalkozás kizárólag olyan adatfeldolgozókat 
vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés 
GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét 
biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.  
 
(3) Az adatfeldolgozó a vállalkozás előzetesen írásban tett eseti vagy általános 
felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.  
 
(4) Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés vonatkozásában a vállalkozás és 
az adatfeldolgozó szerződést kötnek. Ezen szerződés az adatkezelés tárgyát, 
időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, 
valamint a vállalkozás kötelezettségeit és jogait határozza meg.  
 
(5) Az előző pont szerinti szerződés különösen előírja, hogy az adatfeldolgozó a 
személyes adatokat kizárólag a vállalkozás írásbeli utasításai alapján kezeli, biztosítja 
azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási 
kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség 
alatt állnak; alkalmazza a legalább a vállalkozás által előírt szintű adatbiztonsági 
intézkedéseket; tiszteletben tartja a további adatfeldolgozó igénybevételére 
vonatkozóan fentebb említett feltételeket; az adatkezelés jellegének 
figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges 
mértékben segíti a vállalkozást abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett 
jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében; segíti a 
vállalkozást az adatvédelmi incidens szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe 
véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat; 
vállalja, hogy a nála bekövetkező adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul 
tájékoztatja erről a vállalkozást; az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését 
követően a vállalkozás döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy 
visszajuttat a vállalkozásnak, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy 
a tagállami jog a személyes adatok tárolását írja elő. 
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(6) Az adatfeldolgozó és a nála személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező 
személy ezeket az adatokat kizárólag a vállalkozás utasításának megfelelően 
kezelheti. 
 
25. § Követelés-vásárlás adatkezelése 
 
(1) Az adósságbehajtási eljárás során a követelés érvényesítéséhez szükséges 
személyes adatok kezelése (az adatok rögzítése, gyűjtése, továbbítása, feldolgozása, 
tárolása) a Társaság feladata. A követeléskezelésre (a kezelendő adatok körére, az 
adatkezelés céljára, feltételeire, az adatok megismerhetőségére, az adatkezelés 
időtartamára, az adatkezelő személyére) vonatkozóan kiterjed az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
hatálya. 
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: PSZÁF) elnöke a 
PSZÁF hatáskörébe utalt jogszabályok egységes alkalmazásának elősegítése 
érdekében a követeléskezelők számára, a követeléskezelési gyakorlatuk során elvárt 
fogyasztóvédelmi elvekről szóló 14/2012. (XII.13.) számú ajánlásában a tisztességes 
és együttműködő magatartások vonatkozásában iránymutatásokat adott, melyeket a 
Társaság betart. 
 
(2) A Társaság a saját maga által kidolgozott eljárási rendje és erre vonatkozó 
belső szabályzata van, az adatokon érdemi műveleteket végez, azokat saját 
tevékenységi körén belül döntéshozatalra használja fel (pl. követelés lejártának 
vizsgálata, jogérvényesítés módja, egyeztetés, részletfizetési kérelem vizsgálata és 
elbírálása, saját maga határozza meg az alkalmazandó követeléskezelési 
módszereket, stb.). Így a társaság ezen tevékenységi körében adatkezelőnek minősül. 
A saját bevételt képező, nem a megbízó által követelt díjak behajtása során a 
Társaság az adósok személyes adatainak elkülönülő, saját célú kezelését végzi. 
 
(3) Az adatkezelés jogalapja: A Társaság saját (hitel vagy kölcsönnyújtásból, 
illetve a polgári jog szabályai szerinti engedményezés útján szerzett) követeléseiknek 
behajtása során kezel személyes adatokat. Az Infotv. 5. §-a szerint személyes adat 
akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény elrendeli. A jogszerű 
adattovábbítás engedményezés útján történik. Az adós adatai az engedményes 
birtokába kerülnek. Az engedményező részéről az engedményes részére a szerződés 
megkötésével egyidejű adattovábbítás adatvédelmi szempontból jogos, hiszen ha a 
kötelezett hozzájárulása az engedményezéshez nem szükséges, nyilvánvalóan nem 
szükséges azon adatok átadásához sem, amelyeken az engedményezés alapul. 
Megbízás alapján a Társaság adósság behajtási tevékenységet nem végez. 
 
(4) Az adósok az első kapcsolatfelvétel alkalmával írásban kapnak tájékoztatást 
az adatkezelő személyében bekövetkezett változásról. 
 
(5) A hatályos törvények alapján felhatalmazással rendelkező hitelezők (hitel és 
pénzintézetek) jogosultak a természetes személy adósok által a szerződésben 
megadott, a követelés érvényesítéséhez szükséges személyes adatokat kezelni és a 
követeléskezeléssel megbízott cég – a Társaság - részére átadni. 
Az átadott adatokon felül a Társaság, mint valamennyi ügyben új információkat (pl. 
ügyfél új címe, telefonszáma, vagyoni és jövedelmi viszonyait érintő adatok,stb.) is 
gyűjthet az adósokról, a további adatok gyűjtéséhez azonban törvényi felhatalmazás 
hiányában az adósok hozzájárulására van szükség. 
Minden egyes kezelt adatról igazolni kell tudni, kezelése mely célból, milyen feltétel, 
követelmény teljesítésének megítéléséhez szükséges. Olyan adat igénylése, amely 
adat közlésének elmulasztása érdemben nem befolyásolja a cél elérését, jogellenes. 
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(6) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas, de azok kezelése is 
csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés 
időtartama a követelés elévüléséig vagy a megtérülést követő 5 évig. 

 
 

26. § KHR törvényben meghatározott jogi kötelezetts ég alapján végzett 
adatkezelés 
 
(1) Saját és engedményezett követelések esetén a Társaság a központi 
hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. alapján jogi kötelezettség 
teljesítése jogalapon kezeli az alábbiakban megadott adatokat (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) pont). Az adatkezelés célja a referenciaadatok központi hitelinformációs 
rendszernek („KHR”) történő átadása és KHR-ből történő átvétele a kötelezettek és a 
referenciaadat-szolgáltatók biztonsága érdekében.  
Adatok tárolásának időtartama:  

•  Lezárt szerződés és nemleges vagy nemlétező tárolhatósági nyilatkozat esetében a 
KHR-ben történő zárást követő legfeljebb 5 munkanap  

•  Lejárt szerződés és tárolhatósági nyilatkozat esetében a KHR-ben történő zárást 
követő 5 év  

•  Lezárt szerződés, megtérült mulasztás és nemleges vagy nemlétező tárolhatósági 
nyilatkozat esetében a KHR-ben történő zárást követő 1 év  

• Lezárt szerződés, veszteséggel vagy megegyezéssel megszűnt mulasztás és 
nemleges vagy nemlétező tárolhatósági nyilatkozat esetében a KHR-ben történő 
zárást követő 5 év  

• Lezárt szerződés, megtérült mulasztás és tárolhatósági nyilatkozat esetében a KHR-
ben történő zárást követő 5 év  

• Lezárt szerződés, veszteséggel vagy megegyezéssel megszűnt mulasztás és 
tárolhatósági nyilatkozat esetében a KHR-ben történő zárást követő 5 év  

• Nyitott szerződés, elévült nyitott mulasztás esetében a mulasztás rögzítésétől 
számított 10 év 

 
 
 

IX. FEJEZET 
ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 

 
27. § Az adatvédelmi incidens fogalma 
 
(1) Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményezi; (Rendelet 4. cikk 12.)  
 
(2) Incidens például: az olyan laptop elvesztése, amelyen személyes adatok vannak, a 
személyes adatok nem biztonságos tárolása; adatok nem biztonságos továbbítása, 
ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni 
támadások, honlap feltörése.  
 
28. § Adatvédelmi incidensek kezelése, orvoslása   
 
(1)  Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások 
betartása a Társaság vezetőjének feladata.  
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(2)  Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési 
kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell. 
 
(3)  Amennyiben a társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik 
ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a 
Társaság vezetőjét.  
 
(4)  A Társaság munkavállalói kötelesek jelenteni a Társaság vezetőjének, vagy a 
munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt 
észlelnek.  
 
(5)  Adatvédelmi incidens bejelenthető a Társaság központi e-mail címén, 
telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni 
tudják az alapul szolgáló eseményeket. 
 
(5)  Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Társaság vezetője – az adatok 
biztonságáért felelő dolgozó bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, 
ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy 
téves riasztásról van szó.  Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:  
 
a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,  
b. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,  
c. az incidens során jogosulatlanul megismert adatok körét, számát,  
d. az incidenssel  érintett személyek körét,  
e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,  
f. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását. 
 
(7)  Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, 
személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az 
incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt 
követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés 
visszaállítását. 
 
29. § Adatvédelmi incidensek nyilvántartása  
 
(1) Az  adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:  
 
a. az érintett személyes adatok körét,  
b. az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,  
c. az adatvédelmi incidens időpontját,  
d. az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,  
e. az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,  
f. az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.  
 
(2)  A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 
évig meg kell őrizni.   
 
 

X. FEJEZET 
AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI 

 
30. § Tájékoztatás az érintett jogairól 
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E Fejezet alkalmazásában érintett:  mindazon természetes személyek, akiknek az 
adatait a Társaság, mint adatkezelő kezeli 
 
a. Előzetes tájékozódáshoz való jog  
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és 
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 
(Rendelet 13-14. cikk) 
 
b. 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 Rendeletben 
meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).  
 
c. A helyesbítéshez való jog 
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. (Rendelet 16. 
cikk). 
 
d. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való j og”) 
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 a 
Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk) 
 
e. Adatkezelés korlátozásához való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a 
rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.  (Rendelet 18. cikk) 
 
f. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséh ez, illetve az adatkezelés 
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről 
vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, 
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az 
érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk) 
 
g. Az adathordozhatósághoz való jog 
A Rendeletben írt feltételekkel 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. (Rendelet 
20. cikk)  
 
h. A tiltakozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az 
adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján 
(az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükség. (Rendelet 21. cikk) 
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i. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, bele értve a profilalkotást 
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. 
cikk) 
 
j. Korlátozások 
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, 
valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban 
(Rendelet 23. cikk). 
 
k. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi inciden sről 
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. (Rendelet 34. cikk) 
 
l. A felügyeleti hatóságnál történ ő panasztételhez való jog (hatósági 
jogorvoslathoz való jog) 
 
m. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál 
(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 1025  Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó 
személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk) 
 
n. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírós ági jogorvoslathoz 
való jog 
 
o. Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági 
jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével 
szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három 
hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a  benyújtott panasszal kapcsolatos 
eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk) 
 
p. Az adatkezel ővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bír ósági 
jogorvoslathoz való jog 
 
q. Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint 
a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében 
megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk) 
 

 
XI. FEJEZET 

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK EL ŐTERJESZTÉSE, 
 AZ ADATKEZEL Ő INTÉZKEDÉSEI 

 
31. §  Intézkedések az érintett kérelme alapján 
 
(1) A Társaság, mint adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai 
gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.  
 
(2) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, 
ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 
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meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban (ideértve az e-mailt is, ha a 
kérelem e-mailen érkezett) tájékoztatja az érintettet.  
 
(4) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem 
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül 
tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az 
érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál (NAIH), és élhet bírósági 
jogorvoslati jogával. 
 
(5) A Társaság, mint Adatkezelő a Rendelet  13. és 14. cikk szerinti információkat és 
az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk)  és intézkedést 
díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – 
különösen annak ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő megtagadhatja a 
kérelem alapján történő intézkedést. 
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a 
Társaságot terheli. 
 
 

 
XII. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

32. §  A Szabályzat megállapítása és módosítása 
 
A Szabályzat megállapítására és módosítására a Társaság ügyvezetője jogosult.  
 
33. § Intézkedések a Szabályzat megismertetése érde kében 
 
E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a Társaság valamennyi 
munkavállalójával (foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló szerződésekben 
elő kell írni, hogy betartása és érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) 
munkaköri kötelezettsége.  
 
 
 
Székesfehérvár, 2019. 05. 06. 
 
 

 
 Bruder Balázs 
 ügyvezető  
Jóváhagyom: 
 Zsidó László Zsolt 
 az Igazgatóság elnöke 
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1. számú melléklet 
 

ADATKÉRŐ LAP 
SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ  

 
INFORMÁCIÓK: 

 
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: 
 
Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó 
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az 
adathordozhatósághoz.  
Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a 
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
(NAIH) 1025  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás 
nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles.  
 
További információk a Társaság Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1. szám alatti telephelyén 
elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.                                                   
 
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul ve ttem, fent megadott személyes 
adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkén tesen, minden küls ő befolyás nélkül 
beleegyezésemet adom.  
 
Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap 
 
 
       ____________________________ 
                 aláírás 
 

az érintett neve:  
 

születési neve: 

 

születési hely, id ő:  
anyja neve:   
lakcíme:   
telefonszáma:   
e-mail címe:   
további személyes adatok: (ha az 
adatkezeléshez további adat kell) 

 
 
 

 

az adatkezel ő neve:  
 

székhelye: 

BOND Pénz- és Értékforgalm i zártkör űen 
működő Részvénytársaság  
8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1. 

képvisel ő neve:  Bruder Balázs  
honl ap:  http://www.bondzrt.hu/  
az adatkezelés célja:  

 
 

az adatkezelés jogalapja:  az érintett hozzájárulása  
a személyes adatok címzettjei:  
(akik megtekinthetik) 

Adatvédelmi szabályzatban rögzítettek szerint  

a személyes adatok tárolásának id őtartama:   Jogsz abályban és az Adatvédelmi 
szabályzatban rögzítettek szerint 
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2. számú melléklet 
 

BOND Pénz- és Értékforgalmi zártkör űen működő Részvénytársaság 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 
AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL 

SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN 
 
A jelen tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette 
figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR), az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) 
rendelkezéseit.  
 
1. BEVEZETŐ  
A Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatot bizalmasan, a hatályos 
jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. A Társaság megőrzi a birtokába jutott 
adatok, különösen a személyes és különleges adatok bizalmasságát, gondoskodik 
azok biztonságáról és megteszi az ehhez szükséges technikai és szervezési 
intézkedéseket. 
A Társaság kialakítja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükséges 
eljárási szabályokat és felügyeli azok betartását. 
A Társaság elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és saját hatáskörében 
megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a feladatai 
ellátása során a vonatkozó magyar és európai jogszabályoknak megfelelően járjon el. 
A Társaság - annak ellenére, hogy személyes adatokat kizárólag jogszabályban előírt 
feladatai teljesítése érdekében kezeli - elkötelezett aziránt is, hogy ügyfelei minél 
teljesebb körű tájékoztatást kapjanak az őket érintő adatkezelésekről. E tájékoztató is 
ezt a célt szolgálja.  
 
2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK  
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon 
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, 
törlés, illetve megsemmisítés;  
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele;  
adatfeldolgozás: személyes adatoknak a természetes vagy jogi személy, közhatalmi 
szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv által az adatkezelő nevében végzett 
adatkezelési tevékenysége; 
különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre 
vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti 
szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az 
egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat és a bűnügyi 
személyes adat; 
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (  érintett ) 
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 
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vagy több tényező alapján azonosítható; A személyes adat az adatkezelés során 
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.  
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményezi. 
 
3. ADATKEZELÉS  
A Társaság az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglaltaknak megfelelően csak 
meghatározott célból és meghatározott jogalap alapján kezelhet személyes adatokat. 
Személyes adatot a Társaság csak az érintett hozzájárulása alapján vagy akkor kezel, 
ha az adatkezelés a jogszerű adatkezelés jogszabályban előírt feltételeinek megfelel 
(az adatkezelés szerződés, jogi kötelezettség teljesítéséhez, létfontosságú érdek 
védelme miatt, közérdekű vagy közhatalmi feladat gyakorlásához, illetve az adatkezelő 
vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges). Az 
adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az 
adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.  
A Társaság vagy megbízottja a tevékenysége során tudomására jutott titoknak 
minősülő adatokat - a jogszabályokban meghatározott eseteket kivéve - csak akkor 
hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettség alól az érintett 
személytől - a kiszolgáltatható titokkört megjelölve - írásban felmentést kapott. 
 
4. ADATBIZTONSÁG  
A Társaság az Info tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével az adatok biztonságát 
szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor jelentős technikai és 
szervezeti biztonsági intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy 
biztonságosan kezelje ügyfelei személyes adatait, illetve megakadályozza a 
jogosulatlan hozzáférést, az adatokkal való visszaélést és az adatvesztést. A 
személyes adatok tárolása biztonságos módon történik, emellett a Társaság, mint 
adatkezelő és a megbízásából eljáró adatfeldolgozók minden szükséges technológiai 
és szervezési intézkedést megtesznek az ügyfelek adatainak elvesztése, az 
adatkezelési célnak nem megfelelő használata, engedély nélküli megismerése, 
kiadása, megváltoztatása vagy rongálása ellen.  
 
5. ADATFELDOLGOZÁS 
A Társaság mint adatkezelő és a megbízásából eljáró adatfeldolgozó az adatkezelési 
és adatfeldolgozói tevékenységeik során jogszabályokban előírtaknak és a magyar és 
európai uniós joggyakorlatnak megfelelően járnak el. Adatkezelőként a Társaság csak 
olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak - 
különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében -- arra 
vonatkozóan, hogy a jogszabályi követelmények teljesülését biztosító technikai és 
szervezési intézkedéseket végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is. A 
tulajdonosok és egyéb szerződő partnerek személyes adatait a Társaság rendelkezése 
szerint adatfeldolgozóként kezelik. 
 
6. SZEMÉLYES ADATOKRÓL VALÓ RENDELKEZÉS  
Minden érintettnek jogában áll, hogy tájékoztatást kérjen a Társaság által kezelt 
személyes adatai állományáról, az adatkezelés céljairól, valamint az adatállományt 
kezelő személyéről és székhelyéről. Amennyiben az adatkezelés az érintett 
hozzájárulásán alapul, az érintett jogosult a hozzájárulást bármely időpontban 
visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző 
adatkezelés jogszerűségét.   
6.1 Hozzáférési jog  
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Az érintett jogosult arra, hogy kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az érintett kérésére a Társaság 
rendelkezésére bocsátja az általa kezelt személyes adatai másolatát és egyidejűleg 
tájékoztatja az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott információkról 
(különösen: adatkezelés célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, 
akivel az adatok közlésre kerülnek, az adatkezelés időtartama). 
 
6.2 Helyesbítéshez való jog  
A Társaság az érintett kérésére késedelem nélkül helyesbíti az általa kezelt és az 
érintettre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. 
 
6.3 A törléshez és az elfeledtetéshez való jog 
A Társaság az általános adatvédelmi rendelet 17. cikkében, az ott meghatározott 
esetekben az érintett kifejezett kérésére, illetve külön kérés nélkül is, késedelem nélkül 
törli az érintett általa kezelt adatait. Ha az érintett a Társaság által nyilvánosságra 
hozott személyes adatai törlését kéri, akkor a Társaság megtesz minden ésszerűen 
elvárható lépést annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett adatait kezelő 
adatkezelőket arról, hogy az érintett az adatai törlését kérte. 
 
6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog  
A Társaság az érintett kérésére az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkében 
meghatározott rendelkezésekre figyelemmel korlátozottan kezeli az érintett személyes 
adatait. Ha az adatkezelés az érintett kérésére korlátozás alá esik, az ilyen személyes 
adatokat a biztosító a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes 
vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből kezeli. 
 
6.5 Adathordozhatósághoz való jog  
Az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkével összhangban a Társaság a 
szerződésen vagy hozzájáruláson alapuló automatizált módon történő adatkezelés 
esetén az érintett kérésére az érintettre vonatkozó, és korábban általa a Társaság 
rendelkezésére bocsátott személyes adatait géppel olvasható formátumban kiadja az 
érintett részére, továbbá az érintett kérésére, amennyiben az technikailag 
megvalósítható, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítja. 
 
6.6 Tiltakozáshoz való jog 
Amennyiben a Társaság jogos érdek alapján kezeli az érintett személyes adatát, az 
érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból az általános 
adatvédelmi rendelet 21. cikke szerinti esetben bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem 
kezelheti tovább, csak jogszabályban meghatározott kivételes esetben. Ha a Társaság 
az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve 
a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti és az adatokat zárolja, 
valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti 
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban 
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  
 
7. TÁJÉKOZTATÁS, ADATVÉDELMI INCIDENS, JOGORVOSLAT  
A Társaság az általa kezelt adatok kezelésére vonatkozóan rendszeresen frissített 
adatvédelmi tájékoztatót ad ki, amelyet honlapján tesz közzé. Amennyiben adatvédelmi 
incidens történik (a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, 
elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférés), az adatkezelő az incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha 
lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására 
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jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak. Az érintett, ha megítélése szerint a 
személyes adatai kezelése sérti az általános adatvédelmi rendeletet, jogosult panaszt 
tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál, vagy a szokásos tartózkodási helye, a 
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam adatvédelmi 
felügyeleti hatóságánál. 
 
A tekintetében az illetékes felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 
 

3. számú mellékelt 
 
Társaság neve: BOND Pénz- és Értékforgalmi zártkör űen működő 
Részvénytársaság  
székhelye:  8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1. 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
a munkavállaló részére alkalmassági vizsgálaton val ó részvételr ől 

 
I. 

 
A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet 
munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó 
szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében 
szükséges. A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek 
között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére 
irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben jogszabály írja 
elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a jogszabály 
címéről és a pontos jogszabályhelyről is. 
 

II. 
 
Az alkalmassági vizsgálatot el őíró jogszabály a munkaköri, szakmai, illetve 
személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésér ől szóló 
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet. 
E rendelet alkalmazásában: 
a) munkaköri alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy egy meghatározott 
munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a 
vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni; 
b) szakmai alkalmassági vizsgálat: a szakma elsajátításának megkezdését megelőző, 
illetőleg a képzés és az átképzés időszakában az alkalmasság véleményezése 
érdekében végzett orvosi vizsgálat; 
c) személyi higiénés alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy a járványügyi 
szempontból kiemelt munkaterületen munkát végző személy fertőző megbetegedése 
mások egészségét nem veszélyezteti, illetve meghatározott esetekben kórokozó 
hordozása mások egészségét nem veszélyezteti; 
d) munkát végző személy: aki nem szervezett munkavégzés keretében járványügyi 
szempontból kiemelt munkaterületen tevékenységet folytat; 
 
A Rendelet 3.§-a szabályozza, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, 
képesség felmérésére irányul:  
 
3. § (1) Az alkalmasság véleményezése: 
a) a munkaköri alkalmasság esetében a munkáltató által megjelölt munkakörre, 
b) a szakmai alkalmasság esetében az adott szakmára, illetve szakmai jellegű 
képzésre; az álláskereső esetében szakmai jellegű képzésre, átképzésre, az adott 
személy számára ellátható foglalkozási csoportokra vagy szakmák megjelölésére, 
c) a személyi higiénés alkalmasság esetében a járványügyi szempontból kiemelt 
jelentőségű munkaterületen folytatott tevékenységre 
történik. 
(2) A munkaköri és a szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata lehet előzetes, időszakos 
és soron kívüli. A munkaköri alkalmasság vizsgálata és véleményezése a 8.§-ban 
meghatározott esetekben záróvizsgálattal egészül ki. A szakképző intézménybe 
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jelentkező tanulónál a beiskolázáskor - a pedagógus, a szülő, illetve a tanuló kérésére 
- pályaválasztási tanácsadás céljából iskolaorvosi vizsgálat végezhető. 
(3) A személyi higiénés alkalmassági vizsgálat lehet előzetes, időszakos és soron 
kívüli. 
(4) A munkaköri és a szakmai alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy 
a munkavállaló, illetve a tanuló vagy a hallgató, az álláskereső: 
a) a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő megterhelés által okozott 
igénybevétele 
aa) egészségét, testi, illetve lelki épségét nem veszélyezteti-e, 
ab) nem befolyásolja-e egészségi állapotát kedvezőtlenül, 
ac) nem okozhatja-e utódai testi, szellemi, pszichés fejlődésének károsodását; 
b) esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a munkakör ellátása, illetőleg a 
szakma elsajátítása és gyakorlása során nem idéz-e elő baleseti veszélyt; 
c) a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkakörökben, illetve szakmákban 
történő munkavégzés esetén személyi higiénés és egészségi állapota nem 
veszélyezteti-e mások egészségét, foglalkoztatható-e az adott munkakörben; 
d) milyen munkakörben, illetve szakmában és milyen feltételek mellett foglalkoztatható 
állapotrosszabbodás veszélye nélkül, amennyiben átmenetileg vagy véglegesen 
megváltozott munkaképességű; 
e) foglalkoztatható-e tovább jelenlegi munkakörében, illetve folytathatja-e tanulmányait 
a választott szakmában; 
f) szenved-e olyan betegségben, amely miatt munkaköre ellátása során rendszeres 
foglalkozás-egészségügyi ellenőrzést igényel; 
g) külföldön történő munkavégzés esetén egészségi szempontból várhatóan alkalmas-
e az adott országban a megjelölt szakmai feladat ellátására. 
(5) A személyi higiénés alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a 
munkát végző személy egészségi állapota - a tevékenység gyakorlása esetén - a 
járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületeken nem veszélyezteti-e 
mások egészségét, folytathat-e tevékenységet az adott munkaterületen. 
(6) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság vizsgálata, valamint a 
foglalkoztathatóság szakvéleményezése nem terjed ki a munkaképesség változás 
mértékének, a rokkantság fokának meghatározására, valamint a szellemi képesség és 
az elmeállapot véleményezésére. 
 
Záradék:  
Alulírott munkavállaló aláírásommal igazolom, hogy jelen Tájékoztatót 
elolvastam, annak rendelkezéseit megértettem és tud omásul vettem. 
 
 
Kelt, _______________________ 20____ év ___________ ______ hó ____ nap 
 
 
 
Név: _________________________  Aláírás:___________ ____________ 
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4. számú melléklet 
 

a ………………….-án megkötött (módosított) ……………… szerz ődés 
… számú melléklete 

 
Tájékoztató 

a …………….. szerződés megkötésével kapcsolatos személyes adatok 
kezelésér ől 

 
A Társaság az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 számú 
Rendeletének -  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) –, 
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvényben foglalt kötelezettségeinek eleget téve, mint adatkezelő 
tájékoztatja a …………………………..…………………………………………. hogy a  
alább ismertetett adatait kezeli: 
a) természetes személy szerződő fél 
b) természetes személyazonosító adatait (szerződött természetes személy neve, előző 
neve, születési helye, ideje, anyja neve), 
c) lakcímét; 
d) telefonszámát 
e) egyéb ……………………………….. 
 
Az adatkezelés jogalapja: a Ptk-ban, az adójogszabályokban foglalt 
kötelezettségeknek való megfelelés, illetve azok teljesítése, valamint szerződéskötést 
megelőzően megteendő intézkedések (szerződés megkötése), [szerződés-módosítás 
esetén: szerződés teljesítése] jogcímen alapul. 
A személyes adatok címzettjei: (az adatokat megismerheti, kezelheti): a Társaság 
szerződés megkötésével,- nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, továbbá a 
könyvelési,- adózási feladatokat ellátó munkavállalók, és adatfeldolgozók.  
 
A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év 
 
A Társaság tájékoztatja, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat, 
…………………………………... személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a 
www.bondzrt.hu honlapon megtalálható Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 
 
A Jelen tájékoztatóban foglaltakat megismertem és tudomásul veszem. 
 
……………………………. 2018. ………………………….. 
  
 
            
            
  

……..…………………………… 
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5. számú melléklet 
 
 

TÁJÉKOZATÓ 
JOGI SZEMÉLY SZERZŐDÉSES PARTNEREK TERMÉSZETES SZEMÉLY 
KÉPVISELŐINEK, MEGHATALMAZOTTJAINAK ELÉRHET ŐSÉGI ADATAI 

KEZELÉSÉRŐL 
 

 
INFORMÁCIÓK: 

 
A Társaság Adatkezelési Tájékoztatója megtekinthető: a Társaság Székesfehérvár, 
Vörösmarty tér 1. szám alatti telephelyén, valamint a www.bondzrt.hu honlapon. 
 
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul ve ttem. 
  
 
Kelt, ______________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap 
 
 
 
 
 
       ____________________________ 
                 Aláírás 
 
 
 
 
  

az érintett neve:  
 

születési neve: 

 

születési hely, id ő:  
anyja neve:   
lakcíme:   
telefonszáma:   
e-mail címe:   
további személyes adatok: (ha az 
adatkezeléshez további adat kell) 

 

 

az adatkezel ő neve:  
 

székhelye: 

BOND Pénz- és Értékforgalmi zártkör űen 
működő Részvénytársaság  
8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1. 

képvisel ő neve:  Bruder Balázs  
honlap:  http://www.bond zrt.hu/  
az adatkezelés célja:  

 
 

az adatkezelés jogalapja:  az érintett hozzájárulása  
a személyes adatok címzettjei:  
(akik megtekinthetik) 

Adatvédelmi szabályzatban rögzítettek 
szerint 

a személyes adatok tárolásának id őtartama:  Jogszabályban és az Adat védelmi 
szabályzatban rögzítettek szerint 
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6. számú melléklet 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
KAMERÁS  MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL 

 
 
1. A Társaság a táblával jelzett helyiségeiben az emberi élet, testi épség, 
személyi szabadság, az üzleti titok védelme és vagyonvédelem céljából elektronikus 
megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést és tárolást is lehetővé tesz.  A 
kamera rögzíti az Ön magatartását is.  
 
2. A megfigyelőrendszer használatának jogalapja: a Társaság jogos érdekeinek 
érvényesítése és az Ön önkéntes hozzájárulása. Amennyiben Ön a megfigyelt területre 
e tájékoztatás ellenére bemegy, ezzel hozzájárulása megadottnak tekintendő a 
képfelvétel készítéshez.  
 
3. A felvétel tárolásának helye: a Társaság székhelye/telephelye  
 
4. A tárolás időtartama: 60 munkanap. 
 
5. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel adatának rögzítése érinti, a 
képfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos 
érdekének igazolásával kérheti a Társaságtól, hogy az adatot a kamerát üzemeltető ne 
semmisítse meg, illetve ne törölje.  
 
6. A rendszert kezelő neve: BOND Pénz- és Értékforgalmi zártkörűen működő 
Részvénytársaság, telefonszáma: 22/329-830 
 
7. Az adatok megismerésére jogosult személyek: Ügyvezető, helyettese, a 
megfigyelt terület vezetője, a kamera kezelőszemélyzete. 
 
8. Az Ön jogait és jogérvényesítésének rendjét az Adatkezelési Tájékoztató 
tartalmazza, amelyet a Társaság Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1. szám alatti 
telephelyén tekinthet meg. 
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7. számú melléklet 

 
Munkáltató megnevezése:  BOND Pénz- és Értékforgalm i zártkör űen működő 
Részvénytársaság 
székhelye:   8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1 

 

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT  

Az adatfeldolgozást végz ő vállalkozások munkavállalóinak  

MUNKAVÁLLALÓ NEVE:  

MUNKAKÖRE:  

 

Mivel a munkáltatóm az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú 
általános adatvédelmi rendelete (GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról  2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezése  szerinti 
adatfeldolgozónak minősül, és e jogszabályok szerint az adatfeldolgozónak biztosítania 
kell, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási 
kötelezettséget vállaljanak, továbbá megismerve a „személyes adat” Rendelet szerinti 
fogalmát, miszerint személyes adatnak minősül  az azonosított vagy azonosítható 
természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a 
természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely 
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy 
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható  - 
 
a következ ő titoktartási nyilatkozatot teszem: 
 
1. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a fent nevezett munkáltatónál a 
munkavégzés során tudomásomra jutott személyes adatokat kizárólag a munkaköri 
feladataim teljesítése céljából kezelem és továbbítom, más célra nem használom, 
azokat  illetéktelen személlyel nem közlöm, és nem adom át, a személyes adatokhoz  
jogosulatlan hozzáférést nem engedek, a személyes adatokat nyilvánosságra nem 
hozom.  
 
2.  Tudomásul veszem, hogy ez a titoktartási kötelezettség munkaviszonyom 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyom fennállását követően korlátlan ideig 
terhel. 
 
3.  Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség megsértése a 
munkaviszonyból eredő kötelezettség lényeges megsértésének minősül, amelyre a 
munkáltató munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat.  
 
Kelt, ___________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap 
 
 
 
 
       ____________________________ 
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8. számú melléklet 
 
 
Munkáltató megnevezése:  BOND Pénz- és Értékforgalm i zártkör űen működő 
Részvénytársaság 
székhelye:   8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1 
 

A MUNKAVÁLLALÓ NYILATKOZATA  AZ ADATKEZELÉSI SZABÁL YZAT 
MEGISMERÉSÉRŐL, ALKALMAZÁSÁRÓL, ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

VÁLLALÁSÁRÓL 
 
 
1. A munkavállaló kijelenti, hogy a munkáltató Adatkezelési Szabályzatát és 
Adatkezelési Tájékoztatóját megismerte. Tudomásul veszi, hogy a munkáltató az 
Adatkezelési Szabályzat szerint személyes adatait kezeli az ott meghatározott célból 
és az ott meghatározott időtartamig. 
 
2.  A munkavállaló a munkavégzése során megismert személyes adatok 
kezelése, stb. során köteles alkalmazni és érvényesíteni az Adatkezelési Szabályzat 
rendelkezéseit. 
 
3.  Az Adatkezelési Szabályzat betartása és érvényesítése a munkaviszonyból 
származó lényeges kötelezettségnek minősül, megsértése munkajogi 
jogkövetkezményeket von maga után. 
 
4.  A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a munkáltatónál végzett 
munkája során tudomásomra jutott személyes adatokat kizárólag a munkaköri feladatai 
teljesítése céljából kezeli és továbbítja, más célra nem használja, azokat illetéktelen 
személlyel nem közli, és nem adja át, a személyes adatokhoz jogosulatlan hozzáférést 
nem enged, a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza. A munkavállaló 
tudomásul veszi, hogy ez a titoktartási kötelezettség munkaviszonya vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya fennállását követően is korlátlan ideig 
terheli. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megsértése a 
munkaviszonyból származó lényeges kötelezettség megszegésének minősül, amelyre 
a munkáltató munkajogi jogkövetkezményeket alkalmaz. 
  
Kelt, ___________________  20 ____ év _____________  hó _____ nap 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ____________________________ 
              munkavállaló aláírása  
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9. számú melléklet 
 
Munkáltató megnevezése:  BOND Pénz- és Értékforgalm i zártkör űen működő 
Részvénytársaság 
székhelye:   8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1 
 

 
Felügyel ő Bizottság TAGJÁNAK NYILATKOZATA AZ ADATKEZELÉSI 

SZABÁLYZAT MEGISMERÉSÉR ŐL, ALKALMAZÁSÁRÓL, ÉS TITOKTARTÁSI 
KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSÁRÓL 

 
 
1. A Felügyelő Bizottság tagja kijelenti, hogy a Társaság Adatkezelési 
Szabályzatát és Adatkezelési Tájékoztatóját megismerte.  
 
2. A Felügyelő Bizottság tagja ellenőrzési tevékenységének ellátása során 
megismert személyes adatokkal kapcsolatban köteles alkalmazni és érvényesíteni az 
Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit. 
 
3. A Felügyelő Bizottság tagja kötelezettséget vállal arra, hogy a Társaságnál 
végzett ellenőrzési tevékenysége során tudomásomra jutott személyes adatokat 
kizárólag az ellenőrzési feladatai teljesítése céljából kezeli, más célra nem használja, 
azokat  illetéktelen személlyel nem közli, és nem adja át, a személyes adatokhoz  
jogosulatlan hozzáférést nem enged, a személyes adatokat nyilvánosságra nem 
hozza. A Felügyelő Bizottság tagja tudomásul veszi, hogy ez a titoktartási 
kötelezettség tisztsége fennállását követően is korlátlan ideig terheli.  
 
  
Kelt, ___________________  20 ____ év _____________ hó _____ nap 
 
 
 
 
 
 
 
       ____________________________ 
              Felügyelő Bizottság tagja 
 
 
 
 
 


