ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a BERGMANN Könyvelő Iroda Kft.
és a BERGMANN Könyvszakértő Kft.
honlap üzemeltetésével összefüggésben
I.

BEVEZETÉS
A BERGMANN Könyvelő Iroda Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-736645, székhely: 1138
Budapest, Váci út 186.) és a BERGMANN Könyvszakértő Kft. (cégjegyzékszám: 0109-462056, székhely: 1138 Budapest, Váci út 186., a továbbiakban együttesen:
„Társaságok”) szolgáltatásai során kiemelt figyelmet fordít az által kezelt
(feldolgozott) személyes és egyéb adatok védelme iránt.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy
szolgáltatásainkkal összefüggésben – az adatkezelési jogszabályi környezetnek
megfelelően – ügyfeleink személyes adatainak kezeléséről és ügyfeleink
adatkezeléssel összefüggő jogairól pontos és átlátható tájékoztatást nyújtsunk.

II.

ADATKEZELŐK ÉS ELÉRHETŐSÉGÜK
Cégnév: BERGMANN Könyvelő Iroda Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-736645
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 186.
Cégnév: BERGMANN Könyvszakértő Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-462056
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 186.
E-mail: gdpr@bergmann.hu
Telefonszám: (+36-1) 238-9000
Honlap: www.bergmann.hu
Társaságainknál adatvédelmi tisztségviselő kijelölésére nem került sor.
A BERGMANN Könyvelő Iroda Kft. és a BERGMANN Könyvszakértő Kft. együttesen
vállalkozáscsoportot alkotnak, és mint adatkezelőknek – a GDPR (48) szakaszában
foglaltakkal összhangban – jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy a
vállalkozáscsoporton belül belső adminisztratív célból személyes adatokat
továbbítsunk egymásnak.

III.
(A)

A www.bergmann.hu HONLAPUNK MŰKÖDÉSÉVEL, ÉS HASZNÁLATÁVAL
KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI MŰVELETEINK BEMUTATÁSA
HONLAPUNK TÁRHELYSZOLGÁLTATÓJÁNAK ADATAI
Cégnév: Oleander Informatikai Kft.
Cégjegyzékszám: 05-09-020932
Nyilvántartó bíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 3534 Miskolc, Gőz utca 7.
Adószáma: 23082445-2-05
E-mail: akos@oleander.hu
Telefonszám: (+36-46) 200-400

(B)

A HONLAPUNK LÁTOGATÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

1

A www.bergmann.hu (a továbbiakban: „honlap”) a honlapon történő látogatás során
úgynevezett cookie-kat, azaz sütiket helyez el az Ön számítógépén (eszközén). A
cookie-k információt tárolhatnak az Ön böngészésre használt eszközének
paramétereiről, az esetleges egyéni beállításokról, a honlapon tett korábbi
látogatásairól. A cookie-k használatára első sorban azért kerül sor, hogy a honlapunk
minél hatékonyabban szolgálja ki ügyfeleink igényeit.
A honlapunk látogatása során megvalósuló adatkezelési műveleteket is a cookie-k
végzik. A cookie-k által megvalósított adatkezelési műveletek az Ön önkéntes
hozzájárulásával valósulnak meg, amelyet Ön a honlapunk látogatása során
megjelenő „cookie tájékoztató” elfogadásával ad meg a számunkra.
Tájékoztatjuk, hogy honlapunk látogatottságának és egyéb webanalitikai adatainak
független mérését a Google Analytics segíti. A Google Analytics nem rögzít olyan IP
adatokat, amelyekkel Ön beazonosítható lenne. A Google tájékoztató elérhetősége:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
A honlapunk az alábbi cookie-kat használja (forrás tárhely-szolgáltatónk
tájékoztatása):
Típus
rendszer
általános sütik

Hozzájárulás
nem igényel

rendszer
általános sütik

igényel

rendszer
funkció sütik

nem igényel

rendszer
nyomkövető
sütik

igényel

nyomkövető süti
(harmadik féltől
származó)

nem igényel

Leírás
a
webes
alkalmazás
működéséért
felelős alap süti
a
webes
alkalmazás
betöltését
követően
további
funkciókhoz
való
hozzáféréséért
szükséges
hozzájárulni
a
sütikhez
a
könnyebb
működéshez és
a
személyre
szabáshoz
szükséges sütik
méréshez
szükséges illetve
a
felhasználói
élmény
kialakításához
szükséges
új
látogatók
azonosítására és
a
webes
nyomkövetésre
alkalmas
(van
rendszerbe
integrált és van
amit egyénileg is

Cél
honlap
működésének
biztosítása

Érvényesség
böngésző
bezárásáig

Cookie
használat
engedélyezése és
a 18 év feletti
személy
hozzájárulása

365 nap

A rendszer teljes
funkcionalitását
tudja elérni vele
a
felhasználó,
ezek
nélkül
számos
dolog
nem működik
statisztika
készítése

böngésző
bezárásáig

pontos cél, pl.
google Adwords
konverzióköveté
s cookieval az
adWords
hirdetések
hatékonyságát
mérjük

pontos lejárat
Adwords: 30nap

365 nap
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beállíthat)
(Google,
Facebook,
Twitter,
AddThis)
Önnek lehetősége van a cookie-k használatának tiltására a saját felhasználói eszközei
beállításaiban. Ez a beállítás általában az eszköz böngészőjének beállításai között az
Adatvédelem és Biztonság menü alatt érhető el.


Chrome
Gyors menü >> Beállítások gomb >> Speciális beállítások rész >>
Adatvédelem és biztonság szekcióban lévő Tartalombeállítások gomb >>
Cookie-k gomb >> Cookie-adatok mentésének és olvasásának engedélyezése a
webhelyeken (ajánlott) résznél ez bekapcsolható vagy inaktiválható a funkció.
Böngésző url: chrome://settings/content/cookies
(A leírás a Google Chrome 66.0.3359.181 (64 bites) verziója alapján készült.)



Firefox
Gyors menü >> Beállítások gomb >> Oldalsó panelből válasszuk az
Adatvédelem és biztonság menüt >> Sütik és oldaladatok szekcióban
bekapcsolható a „Sütik és oldaladatok blokkolása (a weboldal hibáját
okozhatja)”.
Böngésző url: about:preferences#privacy
(A leírás a Firefox Quantum 60.0 (64 bites) verziója alapján készült.)



Edge
Gyors menü >> Beállítások gomb >> Speciális beállítások megnyitása gomb
>> Cookie-k szekciónál lenyíló mezőből engedélyezhető illetve letiltható a
cookie használata.
Böngésző url: nincs
(A leírás a Microsoft Edge 42.17134.1.0 verziója alapján készült.)

A honlapunk bármilyen adat megadása nélkül látogatható, azonban honlapunkon
keresztül kínálunk olyan szolgáltatásokat is, amelyekhez szükségszerűen
hozzátartozik, hogy Ön bizonyos általunk megjelölt adatokat megadjon a részünkre.
Tevékenység
megnevezése és az
adatkezelés célja
Honlap látogatása
Az adatkezelés cél a
honlap
rendeltetésszerű és
színvonalas
működésének
biztosítása,
a szolgáltatásaink
minőségének
ellenőrzése
és
javítása,
a
rosszindulatú,
honlapunkat
támadó
látogatók
beazonosítás,

Jogalap

társaságunk
érdeke

Kezelt adatok

jogos

IP cím
a
látogatás
időpontja
a
meglátogatott
aloldalak adatai,
az Ön által használt
operációs rendszer
és böngésző típusa

Időtartam

nem releváns
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a
látogatottság
mérésére,
statisztikai célok
Információt kérő
levél elküldése a
honlapon
keresztül

hozzájárulás

Az adatkezelés célja,
hogy az által feltett
kérdéseket
meg
tudjuk válaszolni,
illetve hogy minél
könnyben fel tudjuk
venni a kapcsolatot
Önnel
(C)

cégnév
kapcsolattartó neve
e-mail címe
maga az üzenet,
amely tartalmazhat
személyes adatokat

180nap

KAPCSOLATFELVÉTEL A HONLAPON MEGADOTT ELÉRHETŐSÉGEINKEN (EMAIL, TELEFON)

AZ ADATKEZELÉS
CÉLJA

AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA

A
kapcsolatfelvétellel
összefüggő
adatkezelés
célja,
hogy az érdeklődő
(érintett) által emailben,
vagy
telefonon
feltett
kérdésekre
válaszolni tudjunk.

Az
adatkezelés
jogalapja a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a)
pontjával
összhangban az Ön
hozzájárulása, amit
a
kapcsolatfelvétellel
ad meg a részünkre.

ÉRINTETTEK

A KEZELT
ADATOK KÖRE

AZ ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA

 vezetéknév
/ Az adatkezelés a
keresztnév,
a kapcsolatfelvétel
lezárultáig tart, de
beazonosításhoz;
 telefonszám,
a legkésőbb a feltett
kérdés
visszahíváshoz;
 e-mail,
cím
a megválaszolásáig.
Ezt
követően
válasz
adatkezelési
fogadásához;
nem
 az Ön üzenetében műveletet
végre,
esetlegesen közölt hajtunk
személyes adatok azonban az e-mail
illetve
Önnel üzenetét
archiváljuk.
kapcsolatba
hozható adatok;

A szolgáltatásaink iránt érdeklődők.

CÍMZETTEK A TÁRSASÁG
SZERVEZETÉN BELÜL1

 titkárságvezetőink;
 értékesítésért felelős munkatársaink;
 belső IT munkatársak;

CÍMZETTEK2

 HOREL-2002 Kft. (cégjegyzékszám: 0109-708162, székhely: 1085 Budapest,
Mária utca 5. fszt. 1., e-mail:
info@nbook.hu)
–
IT
szolgáltatás,
adatfeldolgozó;
Egyéb iránt
továbbítjuk.

személyes

adatait

nem

CÍMZETTEK A TÁRSASÁG SZERVEZETÉN BELÜL, akik a személyes adatokat a Társaságok szervezetén belül
megismerhetik.
2 CÍMZETTEK, akinek a részére a személyes adatok továbbításra kerül(het)nek a Társaságok szervezetén kívül.
1
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ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA
AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

(D)

A személyes adatokat szervereinken az email
postafiókjainkban
tároljuk.
A
telefonbeszélgetést nem rögzítjük.
 hozzájárulás visszavonásához való jog;
 személyes
adatokhoz
és
az
adatkezeléssel
kapcsolatos
információkhoz való hozzáféréshez való
jog;
 helyesbítéshez való jog;
 törléshez való jog („az elfeledtetéshez
való jog”);
 az adatkezelés korlátozásához való jog;
 az adathordozhatóságához való jog;
 panasztételhez való jog;

A HONLAPON KERESZTÜL EGYÉNI ÁRAJÁNLAT KÉRÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ
ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS
CÉLJA

AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA

Honlapunkon
keresztül
–
az
„AJÁNLATKÉRÉS”
cím alatt, vagy a
honlap jobb oldalán
található
boríték
ikonra kattintva –
szolgáltatásainkkal
kapcsolatban
árajánlatot
kérhet
tőlünk.

A
személyes
és
Önnel kapcsolatba
hozható
adatok
kezelését a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés b)
pontjával
összhangban
a
szerződés
megkötését megelőző
lépések indokolják.

Az egyedi árajánlat
elkészítésével
összefüggő
adatkezelési cél – a
szerződéskötés
előkészítése
érdekében
–
az
ajánlatkérő
egyedi
igényeinek
való
megfelelés,
egyedi
igényeknek
megfelelő
szolgáltatás
kialakítása.

Az ajánlati kötöttség
ideje
leteltét
követően,
amennyiben Ön vagy
vállalkozása
ajánlatunkat
nem
fogadja el, vagy arra
nem érkezik válasz
úgy
további
adatkezelésünket a
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontjával
összhangban jogos
érdekünk alapozza
meg.

A KEZELT ADATOK
KÖRE





vezetéknév
/
keresztnév
–
beazonosításhoz,
kapcsolattartáshoz,
megszólításhoz;
e-mail
cím
–
kapcsolattartáshoz;
az
Ön
által
küldött
üzenetben
esetlegesen
közölt személyes
adatok
illetve
Önnel
kapcsolatba
hozható adatok;

AZ ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA
Adatkezelésünk
időtartama
az
ajánlati
kötöttség
tartama, amelyet az
általunk megküldött
ajánlat tartalmaz.
Ajánlatunk lejártát
az ajánlatkérését és
ajánlatunkat
archiváljuk és az
ajánlattétel
évétől
számított 5 (öt) évig
megőrizzük.

Amennyiben
ajánlatunk
tárgytalanná válik,
jogos
érdekünk
alapján megőrizzük
az
Ön
megadott
személyes
vagy
Önnel kapcsolatba
hozható
adatait,
hogy aktualizált és
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személyre
szabott
ajánlatot
tudjunk
készíteni
Önnek
illetve
vállalkozásának, ha
a
későbbiekben
ismételten felvenné
velünk a kapcsolatot
árajánlat
kérése
céljából.
ÉRINTETTEK
CÍMZETTEK A TÁRSASÁG SZERVEZETÉN
BELÜL

CÍMZETTEK



ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA

AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

IV.

Az honlapunkat látogató ajánlatkérők, vagy
kapcsolattartójuk, képviselőjük.
 titkárságvezetőink;
 értékesítésért felelős munkatársaink,
értékesítési igazgató;
 általános igazgató;
 az illetékes cégfelelős;
 ügyvezetők;
Oleander
Informatikai
Kft.
(cégjegyzékszám:
05-09-020932,
székhely: 3534 Miskolc, Gőz utca 7.,email: akos@oleander.hu) – tárhelyszolgáltatás, adatfeldolgozó;
 HOREL-2002 Kft. (cégjegyzékszám: 0109-708162, székhely: 1085 Budapest,
Mária utca 5. fszt. 1., e-mail:
info@nbook.hu)
–
IT
szolgáltatás,
adatfeldolgozó;
A személyes adatok tárolásra kerülnek a
honlapunk
tárhelyén,
és
az
e-mail
postafiókjainkban a saját szervereinken.
 személyes adatokhoz és az adatkezeléssel
kapcsolatos
információkhoz
való
hozzáférés joga;
 helyesbítéshez való jog;
 törléshez való jog („az elfeledtetéshez való
jog”);
 az adatkezelés korlátozásához való jog;
 az adathordozhatóságához való jog;
 tiltakozáshoz való jog;
 panasztételhez való jog;

MARKETING ÉS PR TEVÉKENYSÉGÜNKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSI
MŰVELETEK BEMUTATÁSA

(E)

HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

AZ ADATKEZELÉS
CÉLJA

AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA

Adatkezelésünk
célja, hogy a hírlevél
listára feliratokozó
ügyfeleinknek
tájékoztatást

Adatkezelésünk
jogalapja a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a)
pontjával
összhangban az Ön

A KEZELT
ADATOK KÖRE
 vezetéknév
keresztnév
megszólítás
azonosítás;

AZ ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA
/
–
és

A hírlevél-küldéssel
összefüggő
személyes
vagy
Önnel kapcsolatba
hozható adatokat a
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nyújtsunk
aktualitásainkról,
az
általunk
szervezett
programokról,
rendezvényekről.
Hírleveleink
marketing elemeket
is tartalmazhatnak.

hozzájárulása,
amelyet a hírlevéllistánkra
történő
feliratkozással
ad
meg a számunkra.

Tájékoztatjuk, hogy
céges e-mail címe
Önnel kapcsolatba
hozható (személyes)
adatnak minősül.
ÉRINTETTEK
CÍMZETTEK A TÁRSASÁG
SZERVEZETÉN BELÜL

CÍMZETTEK

ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA

AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

 e-mail
cím
–
kapcsolattartás;

A hírlevél listára feliratozó ügyfeleink illetve
a képviseletükben eljáró személyek,
továbbá kapcsolattartóik.
 az illetékes cégfelelős;
 marketing és PR tevékenységet végző
munkatársaink;
 belső IT munkatársaink;
 HOREL-2002 Kft. (cégjegyzékszám: 0109-708162, székhely: 1085 Budapest,
Mária utca 5. fszt. 1., e-mail:
info@nbook.hu) – IT szolgáltatás,
adatfeldolgozó;
A
hírleveleink
küldéséhez
külön
szolgáltatót, illetve adatfeldolgozót nem
veszünk igénybe.
A
hírlevél
küldéséhez
kapcsolódó
személyes adatokat saját szerverünkön
erre a célra létrehozott almappában
tároljuk.



hozzájárulás visszavonásának joga;
személyes
adatokhoz
és
az
adatkezeléssel
kapcsolatos
információkhoz való hozzáférés joga;
helyesbítéshez való jog;
törléshez való jog („az elfeledtetéshez
való jog”);
az adatkezelés korlátozásához való jog;
az adathordozhatóságához való jog;
panasztételhez való jog;






(F)

hozzájárulása
visszavonásáig, de
legkésőbb
a
közöttünk fennálló
szerződéses
jogviszony
megszűnéséig
kezeljük.

KÖZÖSSÉGI MÉDIA HASZNÁLATA

AZ ADATKEZELÉS
CÉLJA

AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA

Ügyfél-centrikus
piaci
szerepvállalásunkkal összefüggésben
közösségi
média

Adatkezelésünk
jogalapja a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a)
pontjával
összhangban az Ön
hozzájárulása,

A KEZELT ADATOK
KÖRE



profil vezetéknév
/ keresztnév;
az
Ön
által
engedélyezett
profil
információk;

AZ ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA
Személyes
adatait
addig kezeljük, amíg
a
hozzájárulását
vissza nem vonja,
azaz a Fecebook
profilját meg nem
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(Facebook)
tartunk fent.

oldalt

Facebook
oldalunkon
keresztül lehetőség
van Társaságainkkal
történ
kapcsolatfelvételre /
kapcsolattartásra,
továbbá
tevékenységünkkel
összefüggésben
információt osztunk
meg követőinkkel.

amelyet az oldalunk
követésével,
a
Facebook
által
biztosított
adatvédelmi
beállításokkal,
valamint az adott
tartalmak
megosztásával
ad
meg a számunkra.

Tájékoztatjuk,
hogy a Facebook
oldalunkon
megosztott
bizonyos személyes
és
Önnel
kapcsolatba
hozható
adatok
vonatkozásában a
Facebook Inc.-vel
közös
adatkezelőnek
minősülünk, azzal
hogy az Ön adatait
saját szerverünkön
nem
tároljuk,
azokat – az Ön
biztonsági
beállítása
keretei
között
–
ismerhetjük meg,
oszthatjuk
meg,
azonban
további
adatkezelési
műveletet
nem
hajthatunk végre.
ÉRINTETTEK
CÍMZETTEK A TÁRSASÁG SZERVEZETÉN
BELÜL
CÍMZETTEK
ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA
AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK



profilkép;

szünteti
vagy
deaktiválja,
illetve
biztonsági
beállításait
nem
változtatja meg, de
legkésőbb Facebook
oldalunk
megszüntetéséig
vagy a Facebook
közösségi
oldal
megszűnéséig.

A közösségi média oldalunk látogatói, akik
tartalmakat osztanak meg illetve akik
tartalmát megoszthatjuk.
 marketing és PR tevékenységért felelős
munkatársaink;
 belső IT munkatársak;
 Facebook, Inc. (1 Hacker Way (aka 1601
Willow Road) Menlo Park, California, U.S.
– közösség oldal;
A Facebookon keresztül kezelt személyes
adatokat külön nem tároljuk.
 hozzájárulás visszavonásának joga a
közösségi média oldal útján;
 személyes adatokhoz és az adatkezeléssel
kapcsolatos
információkhoz
való
hozzáférés;
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 helyesbítéshez való jog a közösségi média
oldal útján;
 törléshez való jog („az elfeledtetéshez való
jog”) a közösségi média oldal útján;
 az adatkezelés korlátozásához való jog a
közösségi média oldal útján;
 az adathordozhatóságához való jog a
közösségi média oldal útján;
 panasztételhez való jog;
A Facebook adatkezelési műveleteiről részletesebben az alábbi linken tájékozódhat:
http://www.facebook.com/about/privacy/
(G)

RENDEZVÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS
CÉLJA

AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA

Rendszeresen
szervezünk szakmai
programokat, egyéb
rendezvényeket,
amelyeken szívesen
látjuk ügyfeleinket
is. Ez esetben az
adatkezelésünk
célja,
hogy
a
meghívónkat
továbbítani tudjuk
az
Ön/Önök
részére.

Adatkezelésünk
jogalapja a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f)
pontjával
összhangban jogos
érdekünk.

Meghívóinkat
jellemzően
emailben
továbbítjuk,
kivételesen
telefonon keressük
fel Önt/Önöket vagy
postai úton küldjük
meg a meghívót.

Jogos
érdekünkként jelöljük meg
ügyfélkapcsolataink
ápolását
és
ügyfeleink szakmai
jellegű
tájékoztatását
az
üzleti és jogszabályi
környezet
változásairól.

ÉRINTETTEK
CÍMZETTEK
A
SZERVEZETÉN BELÜL

A KEZELT
ADATOK KÖRE

AZ ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA

vezetéknév
/
keresztnév
–
megszólításhoz;
 e-mail cím –
kapcsolattartás
 telefonszám –
kapcsolattartás;
 postacím –
kapcsolattartás;

A személyes adatait,
illetve
az
Önnel
kapcsolatba
hozható adatokat a
közöttünk fennálló
szerződés
megszűnéséig
kezeljük.



Ügyfeleink.
TÁRSASÁG

 marketing és PR tevékenységért felelős
munkatársaink;
 cégfelelős;
 belső IT munkatársak;

CÍMZETTEK

 HOREL-2002 Kft. (cégjegyzékszám: 0109-708162, székhely: 1085 Budapest,
Mária utca 5. fszt. 1., e-mail:
info@nbook.hu)
–
IT
szolgáltatás,
adatfeldolgozó;

ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA

A személyes és Önnel kapcsolatba hozható
adatokat saját szerverünkön az adott
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ügyfelünk részére létrehozott almappában
tároljuk.
 személyes
adatokhoz
és
az
adatkezeléssel
kapcsolatos
információkhoz való hozzáférés joga;
 helyesbítéshez való jog;
 tiltakozáshoz való jog;
 törléshez való jog („az elfeledtetéshez
való jog”);
 az adatkezelés korlátozásához való jog;
 panasztételhez való jog;

AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

(H)

RENDEZVÉNYEINKEN
ADATKEZELÉS

KÉSZÜLT

FÉNYKÉPFELVÉTELEKKEL

ÖSSZEFÜGGŐ

AZ ADATKEZELÉS
CÉLJA

AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA

A KEZELT ADATOK
KÖRE

AZ ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA

Adatkezelésünk célja
 marketing
tevékenység;
 PR tevékenység;
 kommunikációs
tevékenység.

A
Polgári
Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V.
törvény 2:48. §-a
értelmében képmás
vagy
hangfelvétel
készítéséhez
és
felhasználásához az
érintett
személyes
hozzájárulása
szükséges.
Nincs
szükség az érintett
hozzájárulására
a
felvétel
elkészítéséhez és az
elkészített
felvétel
felhasználásához
tömegfelvétel
és
nyilvános
közéleti
szereplésről készült
felvétel esetén.

 az Önről készült
felvétel;

Kizárólag az Önről
készült, illetve az Ön
ábrázolására
is
alkalmas felvételt az
Ön
hozzájárulásának
visszavonásáig
kezeljük, azzal hogy
ezen felvételeket –
hozzájárulása
visszavonása
hiányában
–
az
elkészítésüktől
számított
20
év
elteltével archiváljuk

Tájékoztatjuk, hogy
rendezvényeinken, a
résztvevőkről – így
Önről is – fénykép,
film, video, hang- és
álló
vagy
mozgó
képfelvétel
(a
továbbiakban
együttesen:
„felvétel”)
készülhet.
Tájékoztatjuk, hogy
Önről,
mint
résztvevő arcképéről
felvétel,
illetve
a
többi
résztvevővel
együtt
csoportfelvétel készülhet.
Tájékoztatjuk, hogy
az Önről készült
felvétel
a
honlapunkon,
közösségi
média
oldalunkon (online),
nyomtatott
kiadványainkban
(offline)
nyilvánosságra
hozhatjuk és / vagy
a
nyilvánosság

A tömegfelvételeket
szintén
az
elkészítésüktől
számított
20
év
elteltével
archiváljuk.

A
képmás
vagy
hangfelvétel
készítéséhez
a
hozzájárulás ráutaló
magatartással
is
megadható. Ráutaló
magatartásnak
minősül,
ha
Ön
tudja, hogy abban a
helyiségben, ahová
belép, felvétel készül
vagy készülhet.
Tájékoztatjuk, hogy
rendezvényeinken
Önről
felvétel
készült, amelyen az
ábrázolás
módja
nem egyedi, azaz a
10

számára
közvetíthetjük.
A felvétel készítését
megelőzően minden
esetben
tájékoztatjuk.

felvétel
nem
konkrétan
Önre
irányul,
hanem
összhatásában
örökíti
meg
a
rendezvényt
/
eseményt, akkor a
felvétel
elkészítéséhez
és
nyilvánosságra
hozatalához
nincs
szükség
az
Ön
hozzájárulására.
A fentiek alapján a
felvételek
készítésének
és
nyilvánosság
számára
történő
közvetítésének - ide
értve a közösségi
oldalakon
történő
megosztást
is
–
jogalapja a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a)
pontjával
összhangban
elsődlegesen az Ön
hozzájárulása.
Az egyéni jegyeket
nem
hordozó
felvételek esetén az
adatkezelésünk
jogalapja a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f)
pontja alapján a
Társaság
jogos
érdek.
Jogos érdekünkét a
Társaság
kommunikációs,
marketing és PR
tevékenységét
jelöljük meg.

ÉRINTETTEK

Rendezvényeinken résztvevő ügyfeleink.

CÍMZETTEK A TÁRSASÁG SZERVEZETÉN
BELÜL

 amennyiben a felvételek nem kerülnek
nyilvánosságra
hozatalra,
úgy
a
marketing
és
PR
tevékenységgel
foglalkozó
munkatársaink
és
IT
munkatársaink ismerhetik meg az Önről
készült felvételeket;
 nyilvánosságra
hozatal
esetén
valamennyi munkatársunk megismerheti
az Önről készült felvételeket;
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CÍMZETTEK

ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA

AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

V.

 Facebook, Inc. (1 Hacker Way (aka 1601
Willow Road) Menlo Park, California, U.S.
– közösség oldal;
 megbízott fényképész / operatőr /
filmkészítő, nyomda – adatfeldolgozók;
A rendezvényeinken készült felvételeket
általában digitális formában tároljuk saját
szervereinken erre a célra létrehozott
almappában, továbbá a közösségi oldalon
megosztott felvételek a közösségi oldal
szerverén is tárolásra kerülnek.
A felvételeket print formátumban marketing
és PR ügyekkel foglalkozó munkatársaink
elkülönítetten tárolják.
 személyes adatokhoz és az adatkezeléssel
kapcsolatos
információkhoz
való
hozzáférés joga;
 hozzájárulás visszavonásához való jog;
 helyesbítéshez való jog;
 törléshez való jog („az elfeledtetéshez való
jog”), feltéve, ha a megadott adatokra már
nincs szükség, illetve az adatkezelés
időtartama letelt;
 az adatkezelés korlátozásához való jog;
 az adathordozhatóságához való jog;
 panasztételhez való jog;

SZOLGÁLTATÁSAINK IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

(I)

ÁRAJÁNLAT KÉRÉSE

AZ ADATKEZELÉS
CÉLJA

AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA

Szolgáltatásaink
igénybevételét
megelőzően
telefonon
/
emailben
és
személyesen
is
felveheti velünk a
kapcsolatot,
azért
hogy
érdeklődjön
szolgáltatásainkról,
illetve,
hogy
árajánlatot kérjen.

A
személyes
és
Önnel kapcsolatba
hozható
adatok
kezelését a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés b)
pontjával
összhangban
a
szerződés
megkötését megelőző
lépések indokolják.

Az egyedi árajánlat
elkészítésével
összefüggő
adatkezelési célunk,
az ajánlatkérő egyedi
igényeinek
való
megfelelés,
egyedi
igényeknek
megfelelő
szolgáltatás
kialakítása.

Az ajánlati kötöttség
ideje
leteltét
követően,
amennyiben Ön vagy
vállalkozása
ajánlatunkat
nem
fogadja el, vagy arra
nem érkezik válasz
úgy
további
adatkezelésünket a
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontjával
összhangban jogos

A KEZELT ADATOK
KÖRE





vezetéknév
/
keresztnév
–
beazonosításhoz,
kapcsolattartáshoz
megszólításhoz;
e-mail
cím
–
kapcsolattartáshoz;
az
Ön
által
esetlegesen
a
kapcsolatfelvétel
során
közölt
személyes
adatok,
illetve
Önnel
kapcsolatba
hozható adatok

AZ ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA
Adatkezelésünk
időtartama
az
ajánlati
kötöttség
tartama, amelyet az
általunk megküldött
ajánlat tartalmaz.
Ajánlatunk lejártát
az ajánlatkérését és
ajánlatunkat
archiváljuk és az
ajánlattétel
évétől
számított 5 (öt) évig
megőrizzük.
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érdekünk
meg.

alapozza

Amennyiben
ajánlatunk
tárgytalanná válik,
jogos
érdekünk
alapján megőrizzük
az
Ön
megadott
személyes
vagy
Önnel kapcsolatba
hozható
adatait,
hogy aktualizált és
személyre
szabott
ajánlatot
tudjunk
készíteni
Önnek
illetve
vállalkozásának, ha
a
későbbiekben
ismételten felvenné
velünk a kapcsolatot
árajánlat
kérése
céljából.
ÉRINTETTEK

Az ajánlatkérő.

CÍMZETTEK A TÁRSASÁG SZERVEZETÉN
BELÜL








CÍMZETTEK

titkárságvezetőink;
értékesítésért felelős
értékesítési igazgató;
általános igazgató;
az illetékes cégfelelős;
ügyvezetők;
belső IT

Az ajánlatkérők
továbbításra.

adatai

munkatársaink,

nem

kerülnek

 HOREL-2002 Kft. (cégjegyzékszám: 0109-708162, székhely: 1085 Budapest,
Mária
utca
5.
fszt.
1.,
e-mail:
info@nbook.hu)
–
IT
szolgáltatás,
adatfeldolgozó;
ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA

AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Az ajánlat kéréssel
és elfogadással
kapcsolatos
személyes
és
Önnel
kapcsolatba hozható adatokat digitális
formában saját szerverünkön erre a célra
létrehozott
almappában
és
e-mail
postafiókunkban tároljuk.
 személyes adatokhoz és az adatkezeléssel
kapcsolatos
információkhoz
való
hozzáférés joga;
 helyesbítéshez való jog;
 törléshez való jog („az elfeledtetéshez való
jog”), feltéve, ha a megadott adatokra már
nincs szükség és az adatkezelés
időtartama letelt;
 az adatkezelés korlátozásához való jog;
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 az adathordozhatóságához való jog;
 panasztételhez való jog;
(G)

ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSSAL
ADATKEZELÉS

ÉS

OKMÁNYOK

MÁSOLÁSÁVAL

ÖSSZEFÜGGŐ

AZ ADATKEZELÉS
CÉLJA

AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA

A KEZELT ADATOK
KÖRE

AZ ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA

Szolgáltatásainkkal
összefüggésben
a
pénzmosás
és
terrorizmus
finanszírozása
megelőzéséről
és
megakadályozásáról
szóló 2017. évi LIII.
törvény
(a
továbbiakban:
„Pmt.”)
felhatalmazása
alapján – a szerződés
megkötését
megelőzően
–
kötelesek vagyunk
ügyfeleinket,
ügyfeleink
meghatalmazottját,
a
rendelkezésre
jogosultat, továbbá a
képviselőt
azonosítani
és
személyazonosságának
igazoló
ellenőrzését
elvégezni.

Adatkezelésünk
jogalapja a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja
értelmében
jogi
kötelezettség
teljesítése.

 vezetéknév /
keresztnév
(családi és
utónév);
 születési hely és
idő;
 állampolgárság;
 lakcím
(tartózkodási
hely);
 anyja születési
neve;
 azonosító okmány
típusa és száma;

A
Pmt.
14.
alcímében
foglaltakkal
összhangban
az
ügyfél-átvilágítással
összefüggő
személyes adatokat
8
(nyolc)
évig
tároljuk.

A Pmt. 7. § (8)
bekezdése
felhatalmazása
alapján
a
személyazonosság
igazoló
ellenőrzése
érdekében
a
személyes adatokat
tartalmazó
okmányokról
(ide
értve
az
azon
szereplő
fényképet
is)
másolatot
készítünk.
ÉRINTETTEK
CÍMZETTEK A TÁRSASÁG SZERVEZETÉN
BELÜL

A tényleges
tulajdonosra
vonatkozó adatok:
 családi és utónév;
 születési családi
és utónév;
 állampolgárság,
 születési hely és
idő;
 lakcím,
ennek
hiányában
tartózkodási hely
címe;
 tulajdonosi
érdekeltség jellege
és mértéke;
Okmány
másolás
estén, az okmányon
szereplő
fent
részletezett
személyes adatok, és
az
okmányon
található fénykép.

Az ajánlatunkat elfogadó, velünk szerződést
kötő fél.
 titkárságvezetők;
 ügyvezetők;
 cégfelelős;
 belső IT munkatárs;
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ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA

AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

(J)

A személyes adatokat és az Önnel
kapcsolatba hozható adatokat papír alapon
zárható irattárunkban, digitális formában
pedig saját szervereinken elkülönítetten
ügyfélmappáinkban tároljuk.
 személyes adatokhoz és az adatkezeléssel
kapcsolatos
információkhoz
való
hozzáférés joga;
 törléshez való jog („az elfeledtetéshez való
jog”), feltéve, ha a megadott adatokra már
nincs szükség illetve az adattárolásra
előírt törvényi határidő már letelt;
 az adatkezelés korlátozásához való jog;
 panasztételhez való jog;

SZERZŐDÉSKÖTÉSSEL
ÖSSZEFÜGGŐ
ADATKEZELÉS
MAGÁNSZEMÉLY,
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ VAGY ŐSTERMELŐ ÜGYFELEINK ESETÉN

AZ ADATKEZELÉS
CÉLJA

AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA

Amennyiben
Ön
mint
 magánszemély,
 egyéni vállalkozó
vagy
 őstermelő köt
velünk
megbízási szerződést
(a
továbbiakban:
„szerződés”) egyes
szolgáltatásaink
vonatkozásában,
úgy
a
szerződéskötés,
illetve a szerződés
mindkét szerződő fél
által
történő
teljesítése
érdekekében
–
írásban – rögzítjük a
szerződéskötéshez
elengedhetetlen
személyes
illetve
Önnel kapcsolatba
hozható adatokat.

Az adatkezelés a
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés
b)
pontjával
összhangban
a
szerződés
teljesítéséhez
szükséges.

A KEZELT ADATOK
KÖRE
 vezetéknév /
keresztnév
 cím
 nyilvántartási
szám
 adószám
 telefonszám
 e-mail cím

AZ ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA
A szerződéskötéssel
összefüggő adatokat
a szerződés lejártától
/
megszűnésétől
számított
5
év
elévülési idő leteltéig
kezeljük (polgári jogi
elévülés).

A
szerződésben
rögzített személyes
adatokat
illetve
Önnel kapcsolatba
hozható adatokat a
szerződés
bármely
okból
történő
megszűnését
követően a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f)
pontjával
összhangban jogos
érdekünk
alapján
kezeljük.
Jogos érdekünkként
a szerződésszegésből
származó
igények
megalapozottságának
vagy
megalapozatlanságának bizonyítását
jelöljük meg.

ÉRINTETTEK

Velünk szerződést kötő ügyfeleink.

CÍMZETTEK A TÁRSASÁG
SZERVEZETÉN BELÜL

 titkárságvezetők;
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 értékesítési munkatársaink, értékesítési
igazgató;
 ügyvezetők;
 általános igazgatónk;
 szakmai igazgatónk;
 cégfelelős;
 belső IT munkatárs;
 megbízott / ellenőrzést végző auditorok;
 kivételesen együttműködő ügyvédi iroda,
 kivételesen hatóságok, bíróságok;

CÍMZETTEK

ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA

AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

(K)

A személyes adatokat és az Önnel
kapcsolatba hozható adatokat papír alapon
zárható irattárunkban, digitális formában
pedig saját szervereinken elkülönítetten
ügyfélmappáinkban tároljuk.
 személyes adatokhoz és az adatkezeléssel
kapcsolatos
információkhoz
való
hozzáféréshez való jog;
 helyesbítéshez való jog;
 törléshez való jog („az elfeledtetéshez való
jog”) feltéve, ha a megadott adatokra már
nincs szükség és az adatkezelés megjelölt
időtartama is letelt;
 tiltakozáshoz való jog;
 az adatkezelés korlátozásához való jog;
 az adathordozhatóságához való jog;
 panasztételhez való jog;

SZERZŐDÉSKÖTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS VÁLLALATI ÜGYFELEINK
ESETÉN

AZ ADATKEZELÉS
CÉLJA

AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA

Amennyiben
vállalati
ügyfelek
veszik
igénybe
szolgáltatásainkat,
úgy a szerződéskötés
során
a
szerződéseinkben
írásban rögzítjük a
vállalati
ügyfelek
képviseletében eljáró
(vezető
tisztségviselők,
munkavállalók
illetve
meghatalmazottak)
magánszemélyek
személyes
adatait
illetve
a
velük
kapcsolatba hozható
adatokat (például email
cím
vagy
telefonszám).

Az adatkezelés a
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés
b)
pontjával
összhangban
a
szerződés
teljesítéséhez
szükséges.

A KEZELT ADATOK
KÖRE
 vezetéknév /
keresztnév;
 telefonszám;
 e-mail cím;

AZ ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA
A szerződéskötéssel
összefüggő adatokat
a szerződés lejártától
/
megszűnésétől
számított
5
év
elévülési idő leteltéig
kezeljük (polgári jogi
elévülés).

A
szerződésben
rögzített személyes
adatokat
illetve
Önnel kapcsolatba
hozható adatokat a
szerződés
bármely
okból
történő
megszűnését
követően a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f)
pontjával
összhangban jogos
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érdekünk
kezeljük.

alapján

Jogos érdekünkként
a szerződésszegésből
származó
igények
megalapozottságának
vagy
megalapozatlanságának bizonyítását
jelöljük meg.
ÉRINTETTEK
CÍMZETTEK A TÁRSASÁG
SZERVEZETÉN BELÜL

CÍMZETTEK

ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA

AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

(L)

Vállalati ügyfeleink képviseletében eljáró
természetes személyek.
 titkárságvezetők;
 értékesítési munkatársaink, értékesítési
igazgató;
 ügyvezetők;
 általános igazgatónk;
 szakmai igazgatónk;
 cégfelelős;
 belső IT munkatárs;
 megbízott / ellenőrzést végző auditorok;
 kivételesen együttműködő ügyvédi iroda,
 kivételesen hatóságok, bíróságok;
A személyes adatokat és az Önnel
kapcsolatba hozható adatokat papír alapon
zárható irattárunkban, digitális formában
pedig saját szervereinken elkülönítetten,
ügyfélmappáinkban tároljuk.
 személyes adatokhoz és az adatkezeléssel
kapcsolatos
információkhoz
való
hozzáféréshez való jog;
 helyesbítéshez való jog;
 törléshez való jog („az elfeledtetéshez való
jog”) feltéve, ha a megadott adatokra már
nincs szükség és a megjelölt adatkezelés
időtartam letelt;
 tiltakozáshoz való jog;
 az adatkezelés korlátozásához való jog;
 az adathordozhatóságához való jog;
 panasztételhez való jog;

SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA

AZ ADATKEZELÉS
CÉLJA

AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA

A KEZELT
ADATOK KÖRE

AZ ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA

Az adatkezelés célja,
hogy
a
jogszabályoknak
megfelelő
számla
kiállítási
és
a
számviteli bizonylatmegőrzési
kötelezettségünket
teljesítsük,

Az
adatkezelés
jogalapja a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés c)
pontja értelmében a
számviteli és áfa
törvény által előírt
jogi
kötelezettség
teljesítése.

 vezetéknév
/
keresztnév
jogszabályi
kötelezettség
a
számlán történő
feltüntetése;
 lakcím
/
számlázási cím jogszabályi
kötelezettség
a

A
számlázással
kapcsolatos
adatokat a számla
kiállításától
számított 8 évig
kezeljük. A Sztv.
169. § (2) bekezdése
alapján a számlát
legalább 8 évig kell
megőrizni.
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amennyiben
Ön
mint
 magánszemély,
 egyéni vállalkozó
vagy
 őstermelő veszi
igénybe
szolgáltatásainkat.

számlán történő
feltüntetése;
 szolgáltatás
megnevezése
jogszabályi
kötelezettség
a
számlán történő
feltüntetése;

Az Sztv. 169. § (1)-(2)
bekezdése alapján a
könyvviteli
elszámolást
közvetlenül
és
közvetetten
alátámasztó
számviteli
bizonylatot meg kell
őrizni. Az általános
forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII.
159. § (1) bekezdése
alapján a számla
kibocsátása
kötelező.
ÉRINTETTEK

Magánszemély, egyéni vállalkozó és
őstermelő ügyfeleink, akiknek szerződés
alapján szolgáltatást nyújtunk.

CÍMZETTEK A TÁRSASÁG
SZERVEZETÉN BELÜL

 pénzügyi
osztály
számlakiállításért
felelős munkatársai;
 általános igazgató;
 ügyvezetőink;
 cégfelelős;
 belső IT munkatárs;

CÍMZETTEK

 megbízott / ellenőrzést végző auditorok;
 kivételesen
együttműködő
ügyvédi
iroda,
 kivételesen hatóságok, bíróságok;
A számlán szereplő személyes adatokat és
az Önnel kapcsolatba hozható adatokat
papír alapon pénzügyi osztályunk zárható
irattárában, digitális formában pedig saját
szervereinken
elkülönítetten,
ügyfélmappáinkban tároljuk.
 személyes
adatokhoz
és
az
adatkezeléssel
kapcsolatos
információkhoz való hozzáféréshez való
jog;
 helyesbítéshez való jog;
 törléshez való jog („az elfeledtetéshez
való jog”) feltéve, ha a megadott
adatokra már nincs szükség és az
adatkezelés törvény által előírt
határideje letelt;
 az adatkezelés korlátozásához való jog;

ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA

AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK
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 panasztételhez való jog;
(M)

KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSE

AZ ADATKEZELÉS
CÉLJA

AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA

Amennyiben
szolgáltatásaink
vonatkozásában
vállalkozásokkal
kötünk szerződést,
úgy – a vezető
tisztségviselő
/
képviseletre jogosult
személyes
adatain
kívül
–
a
szerződésben
úgynevezett
kapcsolattartói
adatok
is
megjelölésre
kerülhetnek, abból a
célból hogy vállalti
ügyfelünkkel
a
kapcsolattartást,
együttműködést
könnyebbé,
hatékonyabbá
és
ügyfélbaráttá
tegyük.

Az adatkezelésünk
jogalapja a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f)
pontja
értelmében
jogos érdekünk.
Jogos érdekünkként
jelöljük
meg
Társaságaink ügyfélcentrikus, hatékony
és
gyors
működésének
biztosítását, továbbá
jogos érdekünk az is,
hogy
a
szerződésszegésből
származó
igények
megalapozottságát
vagy
megalapozatlanságát
bizonyítani
tudjuk.

ÉRINTETTEK
CÍMZETTEK A TÁRSASÁG
SZERVEZETÉN BELÜL

CÍMZETTEK

ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA

AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

A KEZELT ADATOK
KÖRE
 név;
 telefonszám;
 e-mail cím;

AZ ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA
A
kapcsolattartói
adatokat a szerződés
megszűnésétől
számított
5
év
elévülési idő leteltéig
kezeljük (polgári jogi
elévülés).

A
velünk
megkötött
szerződésekben
kapcsolattartóként megjelölt természetes
személyek.
 ügyvezetők;
 általános igazgató;
 cégfelelős;
 belső IT munkatárs;
 megbízott / ellenőrzést végző auditorok;
 kivételesen együttműködő ügyvédi iroda,
 kivételesen hatóságok, bíróságok;
A személyes adatokat és az Önnel
kapcsolatba hozható adatokat papír alapon
zárható irattárában, digitális formában
pedig saját szervereinken elkülönítetten,
ügyfélmappáinkban tároljuk.
 személyes adatokhoz és az adatkezeléssel
kapcsolatos
információkhoz
való
hozzáférés joga;
 helyesbítéshez való jog;
 törléshez való jog („az elfeledtetéshez való
jog”) feltéve, ha a megadott adatokra már
nincs szükség és az adatkezelés
időtartama is letelt;
 tiltakozáshoz való jog;
 az adatkezelés korlátozásához való jog;
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 panasztételhez való jog;
VI.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEINKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

(N)

PORTASZOLGÁLAT

AZ ADATKEZELÉS
CÉLJA

AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA

A KEZELT ADATOK
KÖRE

AZ ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA

Társaságaink
székhelyén a 1138
Budapest, Váci út
186.
szám
alatti
irodaházában 0-24
óra
portaszolgálat
működik személyi és
vagyonvédelem
céljából.

Az
adatkezelés
jogalapja a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f)
pontja alapján jogos
érdekünk.

 vezetéknév
/
keresztnév;
 érkezés időpontja;

A
portaszolgálaton
felvett
személyes
adatokat a 30 napig
tároljuk,
kivéve
amennyiben
felhasználásra
kerülnek.
Felhasználásnak
minősül, ha
bármely
ellenőrzés
során, vagy bírósági,
más
hatósági
eljárásban
bizonyítékként
felhasználásra
kerülnek.

Érkező vendégeink
vezeték
és
keresztneve,
valamint az érkezés
időpontja
kerül
rögzítésre személyi
és
vagyonvédelmi
célból.

Jogos érdekünkként
jelöljük
meg
székhelyünkön
tartózkodók személyi
biztonságának
biztosítását,
és
vagyonvédelmét,
tovább Társaságaink
vagyonvédelmét,
birtokunkban
levő
üzleti
titkok
megőrzését.

ÉRINTETTEK

Székhelyünkre érkező látogatóink.

CÍMZETTEK A TÁRSASÁG SZERVEZETÉN
BELÜL

 portaszolgálatot végző munkatársaink;
 általános igazgatónk;
 ügyvezetőink;

CÍMZETTEK

A megadott személyes adatok kizárólag
jogsértés esetén az illetékes rendvédelmi
szervnek,
kivételes
esetben
illetékes
bíróságnak és együttműködő ügyvédi
irodának kerül továbbításra.
Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.
A megadott személyes és Önnel kapcsolatba
hozható adatokat papír alapon tároljuk a
portaszolgálatunkon.
 személyes adatokhoz és az adatkezeléssel
kapcsolatos
információkhoz
való
hozzáféréshez való jog;
 helyesbítéshez való jog;
 törléshez való jog („az elfeledtetéshez való
jog”) feltéve, ha a megadott adatokra már
nincs szükség és az adatkezelés megjelölt
tartama is letelt;
 tiltakozáshoz való jog;
 az adatkezelés korlátozásához való jog;
 panasztételhez való jog;

ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA
AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

(O)

KAMERA-RENDSZER MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
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AZ ADATKEZELÉS
CÉLJA

AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA

A KEZELT ADATOK
KÖRE

AZ ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA

Székhelyünkön,
a
1138 Budapest, Váci
út 186. szám alatt,
továbbá
a
1065
Budapest,
BajcsyZsilinszky út 37.
szám
alatti
telephelyünkön
az
emberi élet, testi
épség,
személyi
szabadság, az üzleti
titok védelme és a
vagyonvédelem
céljából elektronikus
megfigyelőrendszert
alkalmaz, amely kép
rögzítését
teszi
lehetővé.

Az
adatkezelés
jogalapja a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés f)
pontjával
összefüggésben
jogos érdekünk.

 az Ön arcképéről,
megjelenéséről
készült
képfelvétel;
 az Ön tanúsított
magatartása;

A
rögzített
felvételeket
felhasználás
hiányában
maximum 3 (három)
munkanapig
őrizhetjük
meg.
Felhasználásnak az
minősül,
ha
a
rögzített képfelvételt,
bírósági vagy más
hatósági eljárásban
bizonyítékként
kívánják
felhasználni.

A
kamerák
elhelyezkedése:
folyosók;
bejárati ajtók;
titkárságok;
A kamera-rendszer
üzemeltetéséhez
külső
szolgáltatót
nem
veszünk
igénybe.
A
megfigyelőrendszer
alkalmazásának
tényéről jól látható
helyen,
jól
olvashatóan, az Ön
tájékozódását
elősegítő
módon
figyelemfelhívó
jelzést helyeztünk ki.
Nem
alkalmazunk
elektronikus
megfigyelőrendszert
olyan
helyiségben,
amelyben
a
megfigyelés
az
emberi
méltóságot
sértheti.
ÉRINTETTEK

A Szvtv. 31. § (1)
bekezdése
szerint
elektronikus
megfigyelőrendszer
kép-, hang-, vagy
képés
hangrögzítést
is
lehetővé tevő formája
az emberi élet, testi
épség,
személyi
szabadság védelme,
a veszélyes anyagok
őrzése, az üzleti,
fizetési, bank- és
értékpapírtitok
védelme,
valamint
vagyonvédelem
érdekében
alkalmazható, ha a
megbízás teljesítése
során
fennálló
körülmények
valószínűsítik, hogy
a
jogsértések
észlelése, az elkövető
tettenérése, illetve e
jogsértő
cselekmények
megelőzése,
azok
bizonyítása
más
módszerrel
nem
érhető el, továbbá e
technikai eszközök
alkalmazása
elengedhetetlenül
szükséges mértékű,
és az információs
önrendelkezési
jog
aránytalan
korlátozásával nem
jár.

CÍMZETTEK A TÁRSASÁG SZERVEZETÉN
BELÜL

Székhelyünkre és a 1065 Budapest, BajcsyZsilinszky út 37. szám alatti irodánkba
érkező látogatóink.
 biztonsági munkatársaink;
 titkárságvezetőink;
 belső IT munkatársaink;
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CÍMZETTEK

ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA
AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

 kivételesen ügyvezetőink (felhasználás
esetén);
 kivételesen
általános
igazgatónk
(felhasználás esetén);
A kamera rendszer által rögzített felvételek
kizárólag felhasználás esetén kerülnek
továbbításra az illetékes rendvédelmi
szervnek, kivételese esetben az illetékes
bíróságnak és együttműködő ügyvédi
irodánknak.
A kamera rendszer által rögzített felvételeket
kizárólag digitális formában tároljuk.
 személyes adatokhoz és az adatkezeléssel
kapcsolatos
információkhoz
való
hozzáféréshez való jog;
 helyesbítéshez való jog;
 törléshez való jog („az elfeledtetéshez való
jog”) feltéve, ha a megadott adatokra már
nincs szükség és az adatkezelés
időtartama is letelt;
 tiltakozáshoz való jog;
 az adatkezelés korlátozásához való jog;
 panasztételhez való jog;

A fent rögzített személyes és Önnel kapcsolatba hozható adatok megadása szükséges, mert
ezen adatok hiányában – kivéve a kapcsolattartói adatokat - nem tudunk Önnel szerződést
kötni, illetve nem tudjuk igényeit teljesíteni.
Amennyiben a fentiek mellett további adatgyűjtésre kerül sor, úgy erről Önt az adatgyűjtés
megkezdése előtt írásban tájékoztatjuk.
Szolgáltatásaink nyújtása során nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt és
profilalkotást. Amennyiben ezen hivatkozott eljárások alkalmazására sor kerül, úgy erről a
folyamat megkezdése előtt tájékoztatjuk.
VII.

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGOKBA

Az Ön személyes adatait harmadik országokba nem továbbítjuk.
VIII.

ADATFELDOLGOZÓ CÍMZETTJEINK

Egyes adatkezelési műveletekhez kapcsolódóan (tárhely-szolgáltatás, IT) adatfeldolgozókat
veszünk igénybe az adatfeldolgozókkal megkötött írásbeli szerződés alapján. A fenti
adatkezelési műveletek során a címzetti listában jelöltük partnerünk adatfeldolgozói
minőségét. Az adatfeldolgozóink személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és
kötelezettségeit a GDPR, az Infotv., az adatkezelésre vonatkozó ágazati jogszabályok és az
adatfeldolgozóinkkal megkötött szerződésben foglaltak határozzák meg. Az adatfeldolgozók
az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes
adatokat kizárólag a rendelkezéseink szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást
nem végezhetnek.
IX.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEZDÉSEK

Tájékoztatjuk, hogy technikai és szervezési intézkedéseket hajtottunk végre abból a célból,
hogy az Ön személyes adati megfelelő védelemben részesüljenek a GDPR és az Infotv.,
valamint az egyes ágazati jogszabályok alapelveinek megfelelően.
A személyes és egyéb adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a megváltoztatás, sérülés,
jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. Az
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informatikai rendszerünket tűzfallal védjük, és vírusvédelemmel látjuk el, továbbá a
személyes adatokat tartalmazó iratokat, dokumentumokat zárható iratszekrényekben
tároljuk. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk
valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és
biztosítjuk, hogy ezen információ(k) más számára se kerüljön továbbításra, sem általuk
történő felhasználásra.
X.
1.

AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ JOGOK
A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG
Ön bármikor tájékoztatást kérhet az Önt érintő, általunk folytatott adatkezelésről
az alábbiakkal kapcsolatban:

mi az Ön adatai kezelésének célja;

melyek azok a személyes adatai, amelyek adatkezeléssel érintettek;

mennyi ideig kerülnek tárolásra az Ön személyes adatai;

kik férhetnek hozzá az Ön által megadott személyes adataihoz;

mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait;

az Önt megillető jogokról;

a panasz benyújtásának jogáról;

milyen forrásból állnak rendelkezésünkre az Ön személyes adatai;
A tájékoztatásra irányuló kérelmét a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb
időn, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesítjük díjmentesen. Amennyiben a
kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a kérelem
teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeinket érvényesíthetjük Önnel
szemben vagy megtagadhatjuk a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.
Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy a munkaterhünk miatt a kérelmet
nem tudjuk határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés
elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati
lehetőségeiről.

2.

A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG
Ön kérheti, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatát vagy adatait változtassuk
meg.
Kérelmét a beérkezésétől számított legrövidebb időn, de legkésőbb 30 (harminc)
napon belül teljesítjük díjmentesen. Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy
ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív
költségeinket érvényesíthetjük Önnel szemben vagy megtagadhatjuk a kérelmén
alapuló esetleges intézkedés teljesítését. Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme
vagy munkaterhünk miatt a kérelmet nem tudjuk határidőben teljesíteni, úgy
értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, tovább
tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

3.

AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG, AZAZ A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG
Ön kérheti, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatait indokolatlan késedelem
nélkül töröljük az alábbi esetekben:

az Ön személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből Társaság
azokat gyűjtötte és kezelte;

az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén Ön a hozzájárulását
visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs további jogszerű ok az adatkezelésre;

az Ön személyes adatait a Társaság jogellenesen kezelte;

a személyes adatokat jogszabály által előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni
kell.
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Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait az alábbi esetekben nem áll
módunkban törölni:

ha az Ön adatainak kezelését a Táraságunk vonatkozásában jogszabály írja
elő;

amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése a Társaság jogos érdekén
alapul.
Kérelmét a beérkezésétől számított legrövidebb időn belül – késedelem nélkül –de
legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesítjük díjmentesen. Amennyiben a kérelme
megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó úgy a kérelem teljesítésével
kapcsolatos adminisztratív költségeinket érvényesíthetjük Önnel szemben vagy
megtagadhatjuk a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését. Amennyiben a
kérelem jellege és terjedelme vagy a munkaterhünk miatt a kérelmet nem tudjuk
határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának
okáról, továbbá tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről.
4.

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG
Ön kérheti, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatainak kezelését korlátozzuk az
alábbi esetekben:

Ön írásban vagy e-mailben vitatja az általunk kezelt személyes adatainak
pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás (zárolás) arra az időtartamra
vonatkozik, amely időtartam alatt ellenőrizzük az Ön adatainak pontosságát.

Abban a nem várt esetben, amennyiben jogellenes az Ön személyes adatainak
a kezelése, de Ön nem kéri – azaz ellenzi – személyes adatainak törlését, de kéri
azok felhasználásának korlátozását addig, amíg az adatkezelés jogszerűsége
helyre nem áll.

Arról tájékoztatjuk Önt, hogy már nincs szüksége a személyes adataira
adatkezelési célból, de Ön azok törlése helyett igényli azok zárolását egy
későbbi esetleges igényérvényesítéshez.

ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen úgy arra az időtartamra, amíg
megállapításra kerül az Ön tiltakozásának jogossága, korlátozzuk az
adatkezelést.
Amennyiben az Ön adatainak kezelése a fentiek alapján korlátozás (zárolás) alá esne,
a tárolás kivételével továbbra is kezelhetjük azokat, ha

Ön az adatkezeléshez hozzájárul, vagy

jogi érdek, igényérvényesítés, érdekvédelem céljából

más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy

közérdekből (pl természeti katasztrófa) kerül sor a további adatkezelésre.
Kérelmét a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül – késedelem
nélkül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül díjmentesen teljesítjük. Amennyiben
a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó úgy a kérelem
teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeinket érvényesíthetjük Önnel
szemben vagy megtagadhatjuk a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.
Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy munkaterhünk miatt a kérelmet
nem tudjuk határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés
elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati
lehetőségeiről.

5.

AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG
Ön kérheti, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatait az Ön rendelkezésére
bocsássuk tagolt, mások által is felhasználható, technikai berendezéssel olvasható
formában, továbbá jogosult arra is, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat
Ön közvetlenül vagy a általun kegy másik adatkezelőnek továbbítsa.
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Kérelmét a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül – késedelem nélkül
– de legkésőbb 30 (harminc) napon belül díjmentesen teljesítjük. Amennyiben a
kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a kérelem
teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeinket érvényesíthetjük Önnel
szemben vagy megtagadhatjuk a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.
Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy munkaterhünk miatt a kérelmet
nem tudjuk határidőben teljesíteni, úgy értesítjük a késedelem vagy az intézkedés
elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati
lehetőségeiről.
6.

A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG
Ön tiltakozhat a jogszerű, Önt érintő adatkezelésünk ellen ha

az általunk végzett adatkezelés jogos érdekünk alapján történik;

ha az adatkezelés a ránk vonatkozó jogi kötelezettsége teljesítéséhez szükséges;

ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik;

megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
kerül sor.
Amennyiben Ön tiltakozik, úgy az Ön személyes adatait nem kezelhetjük tovább,
kivéve, ha a bizonyítjuk, hogy olyan okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek
az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jog
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés tevékenységünkkel szemben, úgy azt a
lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgáljuk, és
annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyet Önnel írásba közlünk.
Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna
döntést a megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 (harminc) napon
belül jogosult bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

7.

HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁHOZ VALÓ JOG
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ebben az
esetben az Ön kérésének haladéktalanul eleget teszünk, és az Önnel kapcsolatos
hozzájárulásán alapuló adatkezelést megszüntetjük. Amennyiben Ön a
hozzájárulásának visszavonását nem írásban közli, úgy a hozzájárulása
visszavonására irányuló nyilatkozatának megtételéről jegyzőkönyvet veszünk fel.

XI.

AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI
Ha megítélése szerint az Ön adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat és
az Ön jogait, úgy az esetlegesen Önt sértő állapot legrövidebb időn belül történő
megszüntetés érdekében – az Ön érdekeit szem előtt tartva – kérjük, hogy
elsődlegesen személyesen vagy elérhetőségeink egyikén haladéktalanul forduljon
általános igazgatónkhoz vagy a ügyvezetőinkhez annak érdekében, hogy az Ön vélt
sérelmének körülményeit haladéktalanul kivizsgáljuk és esetleges sérelmét minél
előbb elhárítsuk.
Amennyiben fentiek nem vezetnek eredményre, úgy Ön jogosult arra, hogy az
illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen az alábbi elérhetőségei egyikén:
Nemzeti
Adatvédelmi
és
Információszabadság
Hatóság
(NAIH)
(e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) Az érintett jogok
gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat:
https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html
Tájékoztatjuk, hogy Önnek joga van bírósághoz fordulni, ha megítélése szerint az Ön
személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban vagy az
Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével
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kezeljük. Választása szerint a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes törvényszék előtt indíthatja meg.
XII.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Tájékoztatót módosítsuk. A jelen Tájékoztató
módosítását követően a változásokkal egységes szerkezetben foglalt Tájékoztatót a
módosítást követően haladéktalanul elérhetővé tesszük az Ön számára elsődlegesen
honlapunk útján.
Általános igazgatónk – az Ön kérésére – jelen Tájékoztatóban foglaltakon kívül teljes
körű szóbeli vagy írásbeli tájékoztatást nyújt adatkezelési és adatvédelmi
rendelkezéseinkről.
.

XIII.

FELHASZNÁLT ÉS HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK MEGJELÖLÉSE









az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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 (a továbbiakban: „GDPR”)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”)
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfa tv.”)
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”)
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény („Szvtv.”)
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”)

Budapest, 2019. február 1.

BERGMANN Iroda
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