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Az alapítványhoz (adatkezelőhöz) Öntől, mint feladótól levél érkezett, amely személyes adatokat 

tartalmaz, ennél fogva tájékoztatjuk Önt az adatkezelőnél irányadó adatkezelési szabályokról. 

Amennyiben adatkezelőhöz akár e-mailen keresztül, akár postai levél útján olyan megkeresések, 

levelek érkeznek, amelyek konkrét ügyhöz nem kapcsolhatók, csupán általános felvilágosítást 

kérnek az adatkezelőtől; az adatkezelő ezen megkeresések, levelek adatkezelési szabályait az alábbiak 

szerint határozza meg: 

Az adatkezelésre az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi 

rendelete (a továbbiakban: a „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: az „Infotv.”) foglaltaknak 

megfelelően kerül sor, az alábbiak szerint: 

Az adatkezelő neve: 

 

Az adatkezelő elérhetősége: 

Adatvédelmi tisztviselő neve: 

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos 

elérhetősége: 

DUNAFERR ”Foglalkoztatásért” 

Acélalapítvány  

2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. 

Szita Sándorné 

Tel.: 25/581-065 vagy 25/581-177 

Posta: 2401 Dunaújváros, Pf.: 110. 

E-mail: adatvedelem@acelalapitvany.hu 

Az adatkezelés célja: Az érintett(ek) számára - érdeklődésüknek 

megfelelő területen - felvilágosítás megadása, 

információk nyújtása. 

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése (az érintett általi 

érdeklődés az alapítvány szolgáltatásai, 

támogatásai iránt ajánlati, szerződéskötési 

felhívásnak minősül). 

Az érintettek kategóriái: 

 

Bárki, aki akár e-mailen, akár egyéb 

elektronikus elérhetőségen vagy postai úton 

kérdéssel fordul az adatkezelőhöz.  

A személyes adatok kategóriái: Az érintett neve, postai címe, illetőleg e-mail 

címe, az e-mail tárgya, az e-mail tartalma, a 

postai levél tartalma, a küldés időpontja, a 

feladás helye. 

A címzettek kategóriái: Hozzáférhet szigorúan célhoz kötötten, 

karbantartási-hibaelhárítási-fejlesztési-

ellenőrzési feladatainak ellátása során az 

elektronikusan tárolt személyes adatokhoz az 

adatkezelő számára az intranet szolgáltatást, 

továbbá a Dunaferr vállalatcsoporton belüli 

hálózat-üzemeltetést biztosító, valamint az 

asztali számítógépek karbantartását, 

hibaelhárítását végző  ISD Dunaferr Dunai 

Vasmű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (székhelye: 2400 

Dunaújváros, Vasmű tér 1-3., 

cégjegyzékszáma: 07-10-001049., adószáma: 

11102539-4-07., képviseli: Tankhilevich 

Evgeny cégvezető, e-mail címe: 

dunaferr@isd-dunaferr.hu, illetve 

mailto:dunaferr@isd-dunaferr.hu
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helpdesk@isd-dunaferr.hu); míg a 

www.acelalapitvany.hu internetes portál 

üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő IT-

feladatai és a napi szintű, kisebb volumenű 

rendszergazdai feladatai ellátása során 

Bognár György egyéni vállalkozó 
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Orgona utca 

5., adószáma: 46275011-2-27., egyéni 

vállalkozói nyilvántartási száma: 6485751., e-

mail címe: gybognar.ev@gmail.com, 

telefonszáma: +36 30 504 52 53). 

Amennyiben erre sor kerül, abban az esetben 

mindkét fenti szerződő partner önálló 

adatkezelő. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy valamennyi, 

az adatkezelő működésével összefüggő 

adathoz hozzáférhet az alapítvány Alapítója, 

Kuratóriuma (elnöke, titkára, kuratóriumi 

tagjai), Előkészítő Bizottsága és Felügyelő 

Szerve. 
Egy esetleges jogi igényérvényesítés céljából 

a hatóság, bíróság, illetőleg a megbízott jogi 

képviselő részére történhet adattovábbítás. 

Ezen címzettek mindegyike önálló adatkezelő. 

Harmadik országba történő adattovábbítás Harmadik országba az adatkezelő személyes 

adatokat nem továbbít. 

Adattörlésre előirányzott határidő: Az érintettnek az adatkezelő felé irányuló 

megkeresése megválaszolásától számított 30 

nap. 

Kivételt az olyan megkeresések képeznek, 

amelyek alapján az adatkezelő Önnel 

támogatás nyújtására irányuló előkészítő 

tárgyalásokat kezd meg. Ebben az esetben az 

Ön megkeresése és a rá adott válaszok a 

tárgyalások lefolytatásának folyamata alatt 
mindvégig kezelésre kerülnek.  

Megállapodás hiányában az adatkezelés az 

elutasító alapítványi döntést követően az 

elévülési időn belül az esetleges jogi 

igényérvényesítés miatt – immár jogos érdek 

jogalapon – tovább folytatódik; és 

amennyiben ténylegesen jogi 

igényérvényesítés történne az elévülési időn 

belül, úgy a jogi igényérvényesítéshez 

szükséges időtartam leteltéig – hasonlóképpen 

immár jogos érdek jogalapon – folytatódik az 

adatkezelés (a polgári jogi igények elévülési 

ideje: 5 év). 

http://www.acelalapitvany.hu/
mailto:gybognar.ev@gmail.com
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Megállapodás megkötése esetében az 

alapítványi támogatások adatkezeléseire 

irányadó önálló adatkezelési szabályzat 

alkalmazandó azzal, hogy az adatkezelés 

ebben az esetben – a megállapodás létrejöttére 

figyelemmel – tovább folytatódik.  

A személyes adatok forrása: Az adatokat az érintett bocsátja rendelkezésre, 

azok megadásának mellőzése 

jogkövetkezménnyel nem jár, azonban a név 

és a cím mellőzése értelemszerűen az 

adatkezelő általi válaszadás lehetőségét 

hiúsítja meg. 

Automatizált döntéshozatal megvalósul-e ? Nem valósul meg automatizált döntéshozatal. 

Technikai és szervezési intézkedések: Lásd: „Így vigyázunk személyes adatai 

biztonságára” című fejezetben ! 

Az érintett adatkezeléssel összefüggő jogai: Az adatkezelés folyamatban létéről való 

tájékoztatáshoz való jog az adatkezeléssel 

kapcsolatos fenti információkhoz való 

hozzáférés joga a kezelt személyes adatok 

másolatának rendelkezésre bocsátása iránti 

jog az adathordozhatósághoz való jog (a nem 

papír alapon kezelt adatok esetében); a rá 

vonatkozó személyes adatok helyesbítése, 

kezelése korlátozásának kérése iránti jog a 

felügyeleti hatósághoz való panasz 

benyújtásának joga; valamint a bírósághoz 

fordulás joga. 

Az egyes érintetti jogok részletes 

magyarázatát a „Az érintett adatkezeléssel 

összefüggő jogainak magyarázata” című 

fejezetben olvashatja el. 

Kötelező-e az adatszolgáltatás: Az adatszolgáltatás önkéntes. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának 

következményei: 

Akadályozhatja a megkeresés teljesítését, 

ajánlat adását. 

 

Így vigyázunk személyes adatai biztonságára: 

Adatbiztonsági intézkedéseink a következők: 

A személyes adatai – az Ön által küldött megkeresés/levél formájától függően – vagy elektronikusan, 

vagy papír alapon kerülnek tárolásra. A személyes adatok tárolásának helye az adatkezelő jelen 

tájékoztatóban is megjelölt székhelye. 
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Papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága: 

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az adatkezelő az alábbi intézkedéseket 

alkalmazza: 

a) az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más 

számára fel nem tárhatóak; 

b) a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel 

ellátott helyiségben helyezi el; 

c) a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá; 

d) az adatkezelő az adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az 

olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az 

irodát bezárja; 

e) az adatkezelést végző munkatárs a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót 

elzárja; 

f) amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan 

tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza az adatkezelő. 

 

Digitálisan (elektronikus módon) tárolt személyes adatok biztonsága: 

 

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az adatkezelő az 

alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza: 

 

a) az adatkezelés során használt számítógépek az adatkezelő tulajdonát képezik, vagy azok 

fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír, 

b) a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható 

jogosultsággal - legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a 

jelszavak cseréjéről az adatkezelő rendszeresen gondoskodik; 

c) az adatokkal történő minden számítógépes művelet nyomon követhetően naplózásra 

kerül; 

d) a hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) tárolt adatokhoz csak megfelelő 

jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá; 

e) amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az 

adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem 

nyerhető; 

f) a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból az elektronikus levelezés 

tekintetében napi (a tárhelyszolgáltató útján), míg az egyéb adatbázisok tekintetében havi 

mentést végez; 

g) a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik; 

h) a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával 

megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését. 

 

 

Az érintett adatkezeléssel összefüggő jogainak magyarázata: 

Tájékoztatáshoz való jog: 

Ön érintettként az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésével kapcsolatban. 
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Az adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt 

tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően 

megfogalmazva köteles átadni. 

Az információkat az adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy 

hónapon belül írásban adja meg. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy az 

érintett a személyazonosságát megelőzőleg más módon hitelt érdemlően igazolta. 

Amennyiben a kérelem összetett és nagy számú, az egy hónapos határidő további két hónappal 

meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak 

megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az 

érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton 

kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 

a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

A személyes adatokhoz, az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés 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 következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják; 

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának 

szempontjai; 

e) az érintett tájékoztatása arról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen; 

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 

h) az automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) megvalósul-e az adatkezelőnél és ha 

igen, mely területen, mi az alkalmazott logika és az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, 

illetőleg az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Másolat rendelkezésre bocsátásának joga: 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 

bocsátja az érintett kérelme esetén. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus 

úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell 

rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 
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A másolat igénylésére vonatkozó jog korlátját képezi azonban, hogy az nem érintheti hátrányosan 

mások jogait és szabadságait. 

Az adathordozhatósághoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az 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 a 

jelen adatkezelő, amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy kifejezett 

hozzájárulása vagy szerződés teljesítése; és egyben, ha az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az érintett jogosult a fenti feltételek megvalósulása esetén arra, hogy – ha ez technikailag 

megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

Az adathordozhatósághoz való jog korlátját képezi azonban, hogy az nem érintheti hátrányosan mások 

jogait és szabadságait. 

A helyesbítés joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől kérje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 

indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, illetőleg a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 

pl. kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 

pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a tiltakozás jogszerű, helytálló-e vagy sem.  

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 

érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy 

más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely 

tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet arról előzetesen, amennyiben az adatkezelés 

korlátozását feloldja. 

Panasz benyújtásának joga; illetve a bírósághoz fordulás joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben bármely fenti joga sérülne, úgy a felügyeleti hatósághoz 
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címzett panaszt nyújtson be. 

A felügyleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (levelezési cím: 

1530  Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: 

www.naih.hu), ahol panaszt tehet, illetőleg bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra 

hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen 

veszélye fennáll, illetve jogainak megsértése esetén. 

Tájékoztatjuk arról is, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak 

közvetlen veszélye fennáll, illetve jogainak megsértése esetén közvetlenül bírósághoz is fordulhat. 

Észrevételeit, kérdéseit, panaszát az adatkezelő számára az adatvédelmi tisztviselőn keresztül is 

jelezheti: 

Adatvédelmi tisztviselő neve:  Szita Sándorné 

Személyesen (9-12 óráig):   2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3 

Telefonon (9-12 óráig):   25/581-065 vagy 25/581-177 

Postacíme:    2401 Dunaújváros, Pf.: 110. 

E-mail címe:    adatvedelem@acelalapitvany.hu 

 

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK MAGYARÁZATA: 

A fogalommeghatározások célja annak bemutatása, hogy kik a szabályozás alanyai, illetve a 

szabályrendszer egyes fogalmak alatt pontosan mit ért. Kérdés esetén az adatvédelmi tisztviselőtől 

tájékoztatás kérhető. 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 

információ; amelyből 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 (GDPR 4. cikk 1. pont);  

A személyes adatok különleges kategóriái: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, 

vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, 

valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az 

egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára 

vonatkozó személyes adatok (GDPR 9. cikk /1/ bekezdés). 

Bűnügyi személyes adat: büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a 

bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatok 

(GDPR 10. cikk). 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
mailto:adatvedelem@acelalapitvany.hu
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Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó 

minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára 

vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett 

biológiai minta elemzéséből ered (GDPR 4. cikk 13. pont);  

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó 

személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra 

vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról 

(GDPR 4. cikk 15. pont); 

Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó 

minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy 

megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai 

adat (GDPR 4. cikk 14. pont); 

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 azonosítható (GDPR 4. cikk 2. pont);     

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása 

céljából (GDPR 4. cikk 2. pont);  

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 

meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 

adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a 

tagállami jog is meghatározhatja (GDPR 4. cikk 7. pont);  

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (GDPR 4. cikk 8. pont); 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon 

közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 

összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e 

közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 

alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak (GDPR 4. cikk 9. pont); 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 

személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 

kezelésére felhatalmazást kaptak (GDPR 4. cikk 10. pont); 

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
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félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok 

kezeléséhez (GDPR 4. cikk 11. pont); 

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a 

személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők 

értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, 

személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez 

vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják (GDPR 4. cikk 4. 

pont); 

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további 

információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét 

természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és 

technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható 

természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni (GDPR 4. cikk 5. pont); 

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 (GDPR 4. cikk 12. 

pont); 

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása 

céljából azonosítható (GDPR 4. cikk 3. pont); 

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 

funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek 

alapján hozzáférhető (GDPR 4. cikk 6. pont); 

Tevékenységi központ:  

a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión 

belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és 

eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén 

hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések 

végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi 

központnak tekinteni; 

b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión 

belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik 

központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, 

ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben 

végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet 

szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak (GDPR 4. cikk 16. pont). 

 

Képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve 

amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e 

rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában (GDPR 4. cikk 17. pont). 
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Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi 

formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és 

egyesületeket is (GDPR 4. cikk 18. pont). 

Vállalkozáscsoport: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások (GDPR 4. cikk 19. 

pont). 

Kötelező erejű vállalati szabályok: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az 

Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon 

vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon 

csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások 

sorozata tekintetében követ (GDPR 4. cikk 20. pont). 

Felügyeleti hatóság: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi 

szerv (GDPR 4. cikk 21. pont), amely Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság. 

Érintett felügyeleti hatóság: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a 

következő okok valamelyike alapján érint: 

a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén 

rendelkezik tevékenységi hellyel; 

b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a 

felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy 

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz. (GDPR 4. cikk 22. pont) 

Személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése: 

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban 

tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található 

tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy 

b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor 

úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős 

mértékben érint érintetteket (GDPR 4. cikk 23. pont). 

 

AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI 

Az adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 

átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 

az adatkezelő adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt, és a begyűjtött adatokat 

nem kezeli az itt leírt célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”); 

az adatkezelő csak az adatkezelési cél szempontjából megfelelő, releváns és szükséges adatokat kezeli 

(„adattakarékosság”); 
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az adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatok pontosak, és ha 

lehet, naprakészek legyenek, míg a pontatlan személyes adatokat igyekszik haladéktalanul törölni 

vagy helyesbíteni („pontosság”); 

az adatkezelő az adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes 

adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”); 

az adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy 

biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes 

kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelem 

(„integritás és bizalmas jelleg”). 

Az adatkezelő a megfelelés igazolására képes, ezáltal az elszámoltathatóság elvének biztosításáról is 

gondoskodik („elszámoltathatóság”). 

ADATVÉDELMI INCIDENC ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSUNK 

Adatvédelmi incidensnek nevezzük a biztonság olyan sérülését, 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. 

1. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 

órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, 

kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá 

a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

A bejelentésben a felügyeleti szervet az adatkezelő a következőkről köteles tájékoztatni: 

a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek 

kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és 

hozzávetőleges számát; 

b) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 

kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; 

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 

d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 

intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 

következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

2. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira 

és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően 

tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 
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a beérkező; téves, vagy konkrét ügyhöz még nem kapcsolható 

érdeklődői megkeresésekben foglalt személyes adatok kezeléséről 

 

 

 
 

13. oldal (13) 
   

 

 

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és 

ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 

alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, 

amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára 

értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek 

biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban 

valószínűsíthetően nem valósul meg; 

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket 

nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell 

hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 
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