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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

a BERGMANN Könyvelő Iroda Kft. 
és a BERGMANN Könyvszakértő Kft. 

szolgáltatásaival összefüggésben 
 
 

I. BEVEZETÉS 
 

A BERGMANN Könyvelő Iroda Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-736645, székhely: 1138 
Budapest, Váci út 186.) és a BERGMANN Könyvszakértő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-
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. SZOLGÁLTATÁSAINK IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

 
(A) SZERZŐDÉSKÖTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS MAGÁNSZEMÉLY, EGYÉNI 

VÁLLALKOZÓ VAGY ŐSTERMELŐ ÜGYFELEINK ESETÉN 
 

AZ ADATKEZELÉS 
CÉLJA 

 

AZ ADATKEZELÉS 
JOGALAPJA 

A KEZELT ADATOK 
KÖRE 

 
 

AZ ADATKEZELÉS 
IDŐTARTAMA 

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 

Az adatkezelés a GDPR 
6. cikk (1) bekezdés b) 
pontjával összhangban 
a szerződés 
teljesítéséhez 
szükséges. 
 
A szerződésben 
rögzített személyes 
adatokat illetve Önnel 
kapcsolatba hozható 
adatokat a szerződés 
bármely okból történő 
megszűnését követően 

• vezetéknév / 
keresztnév 

• cím  
• nyilvántartási szám  
• adószám 
• telefonszám 
• e-mail cím 
 
 

A szerződéskötéssel 
összefüggő adatokat a 
szerződés lejártától / 
megszűnésétől 
számított 5 év elévülési 
idő leteltéig kezeljük 
(polgári jogi elévülés). 
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szerződő fél által 
történő teljesítése 
érdekekében – írásban 
– rögzítjük a 
szerződéskötéshez 
elengedhetetlen 
személyes illetve Önnel 
kapcsolatba hozható 
adatokat. 

a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontjával 
összhangban jogos 
érdekünk alapján 
kezeljük. 
 
Jogos érdekünkként  a 
szerződésszegésből 
származó igények 
megalapozottságá-nak 
vagy 
megalapozatlansá-
gának bizonyítását 
jelöljük meg. 

ÉRINTETTEK 
 

Velünk szerződést kötő ügyfeleink. 

CÍMZETTEK A TÁRSASÁG SZERVEZETÉN 
BELÜL  
 
 

• titkárságvezetők; 
• értékesítési munkatársaink, értékesítési 

igazgató; 
• ügyvezetők; 
• általános igazgatónk; 
• szakmai igazgatónk; 
• cégfelelős; 
• belső IT munkatárs; 

CÍMZETTEK 
 

• megbízott / ellenőrzést végző auditorok; 
• kivételesen együttműködő ügyvédi iroda, 
• kivételesen hatóságok, bíróságok; 
 

ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA A személyes adatokat és az Önnel kapcsolatba 
hozható adatokat papír alapon zárható 
irattárunkban, digitális formában pedig saját 
szervereinken elkülönítetten ügyfélmappáinkban 
tároljuk. 

 
(B) SZERZŐDÉSKÖTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS VÁLLALATI ÜGYFELEINK ESETÉN 
 

AZ ADATKEZELÉS 
CÉLJA 

 

AZ ADATKEZELÉS 
JOGALAPJA 

A KEZELT ADATOK 
KÖRE 

 
 

AZ ADATKEZELÉS 
IDŐTARTAMA 

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 e-
mail cím vagy 
telefonszám). 
 
 

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

• vezetéknév / 
keresztnév; 

• telefonszám; 
• e-mail cím; 
 
 

A szerződéskötéssel 
összefüggő adatokat a 
szerződés lejártától / 
megszűnésétől 
számított 5 év elévülési 
idő leteltéig kezeljük 
(polgári jogi elévülés). 
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megalapozatlansá-
gának bizonyítását 
jelöljük meg. 

ÉRINTETTEK 
 

Vállalati ügyfeleink képviseletében eljáró 
természetes személyek. 

CÍMZETTEK A TÁRSASÁG SZERVEZETÉN 
BELÜL  
 
 

• titkárságvezetők; 
• értékesítési munkatársaink, értékesítési 

igazgató; 
• ügyvezetők; 
• általános igazgatónk; 
• szakmai igazgatónk; 
• cégfelelős; 
• belső IT munkatárs; 
 

CÍMZETTEK 
 

• megbízott / ellenőrzést végző auditorok; 
• kivételesen együttműködő ügyvédi iroda, 
• kivételesen hatóságok, bíróságok; 

ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA A személyes adatokat és az Önnel kapcsolatba 
hozható adatokat papír alapon zárható 
irattárunkban, digitális formában pedig saját 
szervereinken elkülönítetten, 
ügyfélmappáinkban tároljuk. 

 
(C) ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁSSAL ÉS OKMÁNYOK MÁSOLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ 

ADATKEZELÉS 
 

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 személyazonosságá-
nak igazoló 
ellenőrzését elvégezni. 
 
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. 

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 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 

A Pmt. 14. alcímében 
foglaltakkal 
összhangban az ügyfél-
átvilágítással 
összefüggő személyes 
adatokat 8 (nyolc) évig 
tároljuk. 
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adatok, és az 
okmányon található 
fénykép. 

ÉRINTETTEK 
 

Az ajánlatunkat elfogadó, velünk szerződést kötő 
fél. 

CÍMZETTEK A TÁRSASÁG SZERVEZETÉN 
BELÜL  
 
 

• titkárságvezetők; 
• ügyvezetők; 
• cégfelelős; 
• belső IT munkatárs; 

ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA 
 
 

A személyes adatokat és az Önnel kapcsolatba 
hozható adatokat papír alapon zárható 
irattárunkban, digitális formában pedig saját 
szervereinken elkülönítetten ügyfélmappáinkban 
tároljuk. 

 
(D) 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 bizonylat-
megőrzési 
kötelezettségünket 
teljesítsük, 
amennyiben Ön mint  
• magánszemély, 
• egyéni vállalkozó 

vagy 
• őstermelő veszi 
igénybe 
szolgáltatásainkat.  
 
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. 
 

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 
számlán történő 
feltüntetése; 

• szolgáltatás 
megnevezése -
jogszabályi 
kötelezettség a 
számlán történő 
feltüntetése; 

A számlázással 
kapcsolatos adatokat 
a számla kiállításától 
számított 8 évig 
kezeljük. A Sztv. 169. 
§ (2) bekezdése 
alapján a számlát 
legalább 8 évig kell 
megőrizni. 

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, 
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• kivételesen hatóságok, bíróságok; 
ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA 
 

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. 

 
(E) KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSE 
 

AZ ADATKEZELÉS 
CÉLJA 

 

AZ ADATKEZELÉS 
JOGALAPJA 

A KEZELT ADATOK 
KÖRE 

AZ ADATKEZELÉS 
IDŐTARTAMA 

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 ügyfél-
centrikus, hatékony és 
gyors működésének 
biztosítását, továbbá 
jogos érdekünk az is, 
hogy a 
szerződésszegésből 
származó igények 
megalapozottságát 
vagy 
megalapozatlansá-gát 
bizonyítani tudjuk. 

• név; 
• telefonszám; 
• e-mail cím; 

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

ÉRINTETTEK 
 

A velünk megkötött szerződésekben 
kapcsolattartóként megjelölt természetes 
személyek. 

CÍMZETTEK A TÁRSASÁG SZERVEZETÉN 
BELÜL  
 

• ügyvezetők; 
• általános igazgató; 
• cégfelelős; 
• belső IT munkatárs; 
 

CÍMZETTEK 
 

• megbízott / ellenőrzést végző auditorok; 
• kivételesen együttműködő ügyvédi iroda, 
• kivételesen hatóságok, bíróságok; 

ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA 
 

A személyes adatokat és az Önnel kapcsolatba 
hozható adatokat papír alapon zárható 
irattárában, digitális formában pedig saját 
szervereinken elkülönítetten, 
ügyfélmappáinkban tároljuk. 

 
IV. MARKETING ÉS PR TEVÉKENYSÉGÜNKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSI MŰVELETEK 

BEMUTATÁSA 
 
(F) HÍRLEVÉL KÜLDÉSE 
 

AZ ADATKEZELÉS 
CÉLJA 

 

AZ ADATKEZELÉS 
JOGALAPJA 

A KEZELT ADATOK 
KÖRE 

AZ ADATKEZELÉS 
IDŐTARTAMA 

Adatkezelésünk célja, 
hogy a hírlevél listára 
feliratokozó 
ügyfeleinknek 
tájékoztatást 
nyújtsunk 

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

• vezetéknév / 
keresztnév – 
megszólítás és 
azonosítás; 

• e-mail cím – 
kapcsolattartás; 

A hírlevél-küldéssel 
összefüggő személyes 
vagy Önnel 
kapcsolatba hozható 
adatokat a 
hozzájárulása 
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aktualitásainkról, az 
általunk szervezett 
programokról, 
rendezvényekről.  
Hírleveleink marketing 
elemeket is 
tartalmazhatnak. 
 
Tájékoztatjuk, hogy 
céges e-mail címe 
Önnel kapcsolatba 
hozható (személyes) 
adatnak minősül. 

amelyet a hírlevél-
listánkra történő 
feliratkozással ad meg 
a számunkra. 
 

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

ÉRINTETTEK A hírlevél listára feliratozó ügyfeleink illetve a 
képviseletükben eljáró személyek, továbbá 
kapcsolattartóik. 

CÍMZETTEK A TÁRSASÁG SZERVEZETÉN 
BELÜL  
 

• az illetékes cégfelelős; 
• marketing és PR tevékenységet végző 

munkatársaink; 
• belső IT munkatársaink; 

CÍMZETTEK  
A hírleveleink küldéséhez külön szolgáltatót, 
illetve adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. 

ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA 
 

A hírlevél küldéséhez kapcsolódó személyes 
adatokat saját szerverünkön erre a célra 
létrehozott almappában tároljuk. 
 

 
(G) KÖZÖSSÉGI MÉDIA HASZNÁLATA 
 

AZ ADATKEZELÉS 
CÉLJA 

 

AZ ADATKEZELÉS 
JOGALAPJA 

A KEZELT ADATOK 
KÖRE 

AZ ADATKEZELÉS 
IDŐTARTAMA 

Ügyfél-centrikus piaci 
szerepvállalásunk-kal 
összefüggésben 
közösségi média 
(Facebook) oldalt 
tartunk fent.   
 
Facebook oldalunkon 
keresztül lehetőség van 
Társaságainkkal történ 
kapcsolatfelvételre / 
kapcsolattartásra, 
továbbá 
tevékenységünkkel 
összefüggésben 
információt osztunk 
meg követőinkkel. 
 
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 

Adatkezelésünk 
jogalapja a GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés a) 
pontjával összhangban 
az Ön hozzájárulása, 
amelyet az oldalunk 
követésével, a 
Facebook által 
biztosított adatvédelmi 
beállításokkal, 
valamint az adott 
tartalmak 
megosztásával ad meg 
a számunkra.  

• profil vezetéknév / 
keresztnév; 

• az Ön által 
engedélyezett profil 
információk; 

• profilkép; 
 

Személyes adatait 
addig kezeljük, amíg a 
hozzájárulását vissza 
nem vonja, azaz a 
Fecebook profilját meg 
nem szünteti vagy 
deaktiválja, illetve 
biztonsági beállításait 
nem változtatja meg, 
de legkésőbb Facebook 
oldalunk 
megszüntetéséig vagy a 
Facebook közösségi 
oldal megszűnéséig. 
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beállítása keretei 
között –ismerhetjük 
meg, oszthatjuk meg, 
azonban további 
adatkezelési 
műveletet nem 
hajthatunk végre. 
ÉRINTETTEK A közösségi média oldalunk látogatói, akik 

tartalmakat osztanak meg illetve akik tartalmát 
megoszthatjuk. 

CÍMZETTEK A TÁRSASÁG SZERVEZETÉN 
BELÜL  
 
 

• marketing és PR tevékenységért felelős 
munkatársaink; 

• belső IT munkatársak; 

CÍMZETTEK 
 

• Facebook, Inc. (1 Hacker Way (aka 1601 
Willow Road) Menlo Park, California, U.S. – 
közösség oldal; 

• HOREL-2002 Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-
708162, székhely: 1085 Budapest, Mária utca 
5. fszt. 1., e-mail: info@nbook.hu) – IT 
szolgáltatás, adatfeldolgozó; 

 
ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA A Facebookon keresztül kezelt személyes 

adatokat külön nem tároljuk. 
 
A Facebook adatkezelési műveleteiről részletesebben az alábbi linken tájékozódhat: 
http://www.facebook.com/about/privacy/ 
 
(H) RENDEZVÉNYEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS 
 

AZ ADATKEZELÉS 
CÉLJA 

 

AZ ADATKEZELÉS 
JOGALAPJA 

A KEZELT ADATOK 
KÖRE 

AZ ADATKEZELÉS 
IDŐTARTAMA 

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

Adatkezelésünk 
jogalapja a GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés f) 
pontjával 
összhangban jogos 
érdekünk. 
 
Jogos érdekünk- ként 
jelöljük meg ügyfél-
kapcsolataink 
ápolását és ügyfeleink 
szakmai jellegű 
tájékoztatását az 
üzleti és jogszabályi 
környezet 
változásairól. 

• 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. 

ÉRINTETTEK 
 

Ügyfeleink. 

CÍMZETTEK A TÁRSASÁG SZERVEZETÉN 
BELÜL  
 
 

• marketing és PR tevékenységért felelős 
munkatársaink; 

• cégfelelős; 
• belső IT munkatársak; 
 

ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA 
 
 

A személyes és Önnel kapcsolatba hozható 
adatokat saját szerverünkön az adott ügyfelünk 
részére létrehozott almappában tároljuk.  
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(I) RENDEZVÉNYEINKEN KÉSZÜLT FÉNYKÉPFELVÉTELEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ 
ADATKEZELÉS 

 
AZ ADATKEZELÉS 

CÉLJA 
 

AZ ADATKEZELÉS 
JOGALAPJA 

A KEZELT ADATOK 
KÖRE 

AZ ADATKEZELÉS 
IDŐTARTAMA 

Adatkezelésünk célja  
• marketing 

tevékenység; 
• PR tevékenység; 
• kommunikációs 

tevékenység. 
 
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 
csoport-felvétel 
készülhet. 
 
Tájékoztatjuk, hogy az 
Önről készült felvétel a 
honlapunkon, 
közösségi média 
oldalunkon (online), 
nyomtatott 
kiadványainkban 
(offline) nyilvánosságra 
hozhatjuk és / vagy a 
nyilvánosság számára 
közvetíthetjük. 
 
A felvétel készítését 
megelőzően minden 
esetben tájékoztatjuk. 

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. 
 
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 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. 

• 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  
 
A tömegfelvételeket 
szintén az 
elkészítésüktől 
számított 20 év 
elteltével archiváljuk.  
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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; 

 
ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA 
 
 

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. 

 
V. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEINKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS 
 
(J) 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. 
 
Érkező vendégeink 
vezeték és keresztneve, 
valamint az érkezés 
időpontja kerül 
rögzítésre személyi és 
vagyonvédelmi célból. 
 

Az adatkezelés 
jogalapja a GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés f) 
pontja alapján jogos 
érdekünk. 
 
Jogos érdekünkként 
jelöljük meg 
székhelyünkön 
tartózkodók személyi 
biztonságának 
biztosítását, és 
vagyonvédelmét, 
tovább Társaságaink 
vagyonvédelmét, 
birtokunkban levő 

• 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. 
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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. 

ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA A megadott személyes és Önnel kapcsolatba 
hozható adatokat papír alapon tároljuk a 
portaszolgálatunkon.  

 
(K) KAMERA-RENDSZER MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS 
 

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, Bajcsy-
Zsilinszky 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.  
 
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, 

Az adatkezelés 
jogalapja a GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés f) 
pontjával 
összefüggésben jogos 
érdekünk.  
 
A Szvtv. 31. § (1) 
bekezdése szerint 
elektronikus 
megfigyelőrendszer 
kép-, hang-, vagy kép- 
és 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 

• 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. 
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amelyben a megfigyelés 
az emberi méltóságot 
sértheti. 

aránytalan 
korlátozásával nem jár. 
 

ÉRINTETTEK 
 

Székhelyünkre és a 1065 Budapest, Bajcsy-
Zsilinszky út 37. szám alatti irodánkba érkező 
látogatóink. 

CÍMZETTEK A TÁRSASÁG SZERVEZETÉN 
BELÜL  
 
 

• biztonsági munkatársaink; 
• titkárságvezetőink; 
• belső IT munkatársaink; 
• kivételesen ügyvezetőink (felhasználás 

esetén); 
• kivételesen általános igazgatónk (felhasználás 

esetén); 
CÍMZETTEK  
 

A kamera rendszer által rögzített felvételek 
kizárólag felhasználás esetén kerülnek 
továbbításra az illetékes rendvédelmi szervnek, 
kivételese esetben az illetékes bíróságnak és 
együttműködő ügyvédi irodánknak. 

ADATTÁROLÁS HELYE ÉS MÓDJA 
 

A kamera rendszer által rögzített felvételeket 
kizárólag digitális formában tároljuk a kamera 
rendszer tárhelyén. 

 
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. 
 

VI. ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGOKBA 
 
Az Ön személyes adatait harmadik országokba nem továbbítjuk. 
 

VII. 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. 
 

VIII. 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 
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. 
 

IX. AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ JOGOK 
 
1. A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG  
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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; 

 
2. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG 
 

Ön kérheti, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatát vagy adatait változtassuk meg. 
 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
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.  

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






