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Az alapítvány, mint adatkezelő tevékenysége gyakorlásával, illetve közhasznú szolgáltatásai honlapon 

történő bemutatásával kapcsolatban is kezel – minimális mértékben – személyes adatokat. 

Az adatkezelő kötelezettsége, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat az 

érintettek számára elérhetővé tegye.  

A tájékoztatásnak tömörnek, egyértelműnek, érthetőnek és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.  

Ennek tükrében jelen Adatkezelési Tájékoztató az adatkezelések legfontosabb körülményeit mutatja 

be, törekedve az érthetőség szempontjának szem előtt tartására. Kérdés esetén az adatvédelmi 

tisztviselőtől tájékoztatás kérhető. 

A személyes adatok kezelésére 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, szigorúan célhoz kötötten, a lentebb meghatározott ideig, és az alábbiakban 

foglalt feltételekkel: 

1. A HONLAP TÁRHELYSZOLGÁLTATÓJÁNAK ADATAI 

A honlap működéséhez az adatkezelő tárhelyszolgáltató közreműködését veszi igénybe. A 

tárhelyszolgáltató adatai a következők: 

Tárhelyszolgáltató neve: Karcsai Zsolt egyéni vállalkozó 

Tárhelyszolgáltató székhelye: 2400 Dunaújváros, Erkel kert 13., III./2. 

Tárhelyszolgáltató adószáma: 63173510-3-27. 

Tárhelyszolgáltató telefonszáma: +36 30 263 45 05 

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: karcsai@interkreativ.hu 

 

 

2. A HONLAP ÜZEMELTETŐJÉNEK (ADATKEZELŐ) ADATAI 

Tárhely üzemeltető neve: Bognár György egyéni vállalkozó 

Tárhely üzemeltető székhelye: 2400 Dunaújváros, Orgona utca 5. 

Tárhely üzemeltető adószáma: 46275011-2-27. 

Tárhely üzemeltető telefonszáma: +36 30 504 52 53 

Tárhely üzemeltető e-mail címe: gybognar.ev@gmail.com 

mailto:gybognar.ev@gmail.com
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3. A HONLAPON HASZNÁLT SÜTIK (COOKIE-k) ADATKEZELÉSE 

Az anonim látogatóazonosítók (sütik) olyan fájlok vagy információk, amelyek az érintett 

felhasználó számítógépén, internetes készülékén (így pl. okostelefonján, iPadjén, táblagépén) 

kerülnek tárolásra a honlap meglátogatásakor. 

A sütik elsődleges funkciója a honlap működésének segítése, de eltérő céllal is lehetőség van sütik 

alkalmazására; így léteznek marketingcélú és statisztikai célú sütik is. Az adatkezelő azonban 

kizárólag a honlap működésének elősegítése céljából alkalmaz sütiket , tehát marketingcélú vagy 

statisztikai célú sütik a honlapon nem találhatóak. 

A sütik adatkezelése a GDPR tükrében személyes adatok kezelésének minősül, így az 

adatkezelésekhez megfelelő jogalap szükséges, az érintett felhasználót pedig a sütik adatkezeléseiről 

megfelelően tájékoztatni szükséges.   

Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk az adatkezelő által használt sütikről és azok funkcióiról: 

Honlap működését segítő sütik: 

Süti neve Funkció Jogalap Időtartam 

interworx-cp  Honlap 

használatának 

elősegítése. 

Az adatkezelő, 

illetve a látogató 

közös jogos 

érdeke. 

A honlap 

látogatásának 

időtartama. 

jpanesliders_panel-sliders A főoldalon a 

változó képeket 

kezeli le a 

fejlécben. 

Az adatkezelő 

jogos érdeke. 

A munkamenet 

(session) végéig. 

3c5cf819e2a660f1fb3fd1d7b32f6824 A joomla belső 

működését segítő, 

technikai jellegű 

süti. 

Az adatkezelő 

jogos érdeke. 

A munkamenet 

(session) végéig. 

fda00d11dce50101db0038b15742df89 A joomla belső 

működését segítő, 

valószínűleg 

technikai jellegű 

süti. 

Az adatkezelő 

jogos érdeke. 

A munkamenet 

(session) végéig. 

 

 

4. A HONLAPON MEGJELENŐ SZÖVEGES TARTALMAK SZEMÉLYES 

ADATKEZELÉSEI 
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Az adatkezelő a honlapon a „Hírek, információk” menüpont alatt cikkeket, híreket tesz közzé, 

amelyek az alapítvány tevékenységét érintő események, képzések; az álláskeresőket érintő hasznos 

tanácsok és útmutatások; illetve a gazdasági életben várható fejlemények bemutatását tűzik ki célul. 

A „Bemutatkozunk” menüpont alatt, a „Szervezeti felépítés” címszó megnyitása után megismerheti a 

honlaplátogató az alapítvány Kuratóriumának, Előkészítő Bizottságának, Felügyelő Szervének tagjait, 

azok nevének bemutatása által. 

A „Bemutatkozunk” menüpont alatt, a „Működési dokumentumok” címszó megnyitása után 

informálódhat az alapítvány gazdasági helyzetéről, számviteli beszámolóinak és a hozzájuk tartozó 

kiegészítő mellékleteknek a megismerése útján. Ezen okiratok egyben bemutatják az alapítvány 

könyvelőjének nevét és személyi adatait, valamint az alapítvány titkárának nevét. 

Amennyiben adatkezelő a fenti honlapján esetlegesen más honlapok elérhetőségét (ún. hiperlinket) 

helyez el, azt pusztán az alapítványi támogatottak számára nyújtandó tájékoztatási célból teszi; 

ugyanakkor a másik honlap adatkezeléseiért, tartalmáért semmilyen felelősség, illetve jogi 

kötelezettség nem terheli, miután azon honlapoknak sem nem létrehozója, sem nem üzembentartója, 

sem nem szerkesztője, és mások számára tárhelyszolgáltatást sem nyújt; tehát azon honlapok 

vonatkozásában adatkezelést sem végez. Ilyen hivatkozásokat talál a „Hasznos linkek” vagy az 

„Állásajánlatok” menüpont alatt. 

A honlap szöveges tartalmainak adatkezelései a következők szerint valósulnak meg: 

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: Tájékoztatás az adatkezelő közhasznú 

tevékenységéről, szervezeti felépítéséről, 

gazdálkodásáról; valamint a gazdasági élet 

alapítványi támogatottakat érintő eseményeiről 

(lásd: gazdasági cikkek, hírek). 

Az adatkezelés jogalapja: 
Az adatkezelés jogalapja részben az adatkezelő 

jogi kötelezettsége (a szervezeti felépítés 

transzparens bemutatása; valamint a számviteli 

dokumentumokban a könyvelő nevének és 

személyi adatainak feltűntetése, valamint a titkár, 

mint törvényes képviselő nevének szerepeltetése); 

részben pedig az adatkezelő jogos érdeke. 

A jogos érdek bemutatása: Jelentős jogos érdeke az adatkezelőnek a 

közhasznú tevékenységének, a támogatottakat 

érintő továbblépési lehetőségeknek, az alapítvány 

eredményeinek, valamint a gazdasági élet 

alapítványi támogatottakat is érintő híreinek, 
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információinak közzététele; valamint az alapítvány 

működésének-gazdálkodásának transzparens 

bemutatása. 

A szöveges tartalomban említésre kerülő érintett 

információs önrendelkezési joga sérülhet ezáltal, 

azaz nevének, munkahelyének, munkakörének, 

illetve tisztségének, illetve (az adózással 

kapcsolatos okiratokban a könyvelőt érintően) 

személyi adatainak, valamint az adatkezelői 

esemény kapcsán való érintettségének a bizalmas 

jellegéhez való joga sérülhet; azonban az 

adatkezelő kizárólag pozitív tartalmakat tesz közzé, 

így a megjelenő szöveges tartalom nem csupán az 

adatkezelő sikereit, jövőbeni terveit. a pályázók 

lehetőségeit mutatja be, hanem pozitív fényt vet a 

szöveges tartalomban megemlített harmadik 

személyre is, így jogsérelmet csekély mértékben 

tud okozni. Külön felhívjuk az érintettek 

figyelmét a tiltakozás jogára. 

Külön rámutatunk továbbá arra, hogy jelen táblázat 

csupán a szöveges megjelenítési formát 

szabályozza, a képekre és videofelvételekre eltérő 

szabályozás vonatkozik (lásd: következő pont 

adatkezelést bemutató táblázata). 

Az érintettek kategóriái: Azon személyek, akik a honlapra felkerülő 

szöveges tartalmakban említésre kerülnek. 

Kezelt személyes adatok kategóriái: Az érintett neve; munkahelye, munkaköre vagy 

tisztsége; esetlegesen az általa elért vagy 

támogatott vagy bemutatott eredmény vagy egyéb 

pozitív hírértékű információ; illetve az érintett 

(könyvelő) neve és személyi adatai a számviteli 

dokumentációk vonatkozásában. 

A személyes adatok forrása: Az adatokat az adatkezelő nagyobb részben maga 

szerzi be, az érintett bevonása nélkül (cikkek, hírek 

közzététele; szervezeti felépítés bemutatása; 

számviteli beszámolók feltöltése). Az érintetti 

adatok túlnyomó részben közismert adatok, 

amelyek nyilvánosan – nagyobb részben közhiteles 

nyilvántartásból, illetve a cikkek, hírek esetében a 

sajtóban már publikált, szabadon felhasználható 

forrásokból – beszerezhetőek. 

A címzettek kategóriái: 
A honlap szabadon látogatható, előzetes 

regisztráció vagy azonosítás nélkül, így az oda 

feltöltött személyes adatok bárki által szabadon 

megismerhetőek, mindaddig, amíg azokat az 

adatkezelő a honlapról el nem távolítja. 
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A személyes adatokhoz – célhoz kötötten, szakmai 

feladatai teljesítése miatt – hozzáférhet a 

tárhelyszolgáltató és a tárhely üzemeltető is, 

akiknek adatait korában részletesen bemutattuk. 

Jogi igényérvényesítés esetén hatóság, bíróság, 

ügyészség, jogi képviselő részére történik 

adattovábbítás.  

Ezen címzettek mindegyike önálló adatkezelő. 

Harmadik országba történő adattovábbítás: Nincsen. 

Automatizált döntéshozatal megvalósul-e: Nem. 

Adattörlésre előirányzott határidő: A honlapon megjelenő szöveges tartalmak 

nyilvánosak, azok bárki számára elérhetőek, 

megtekinthetőek, mindaddig, amíg azokat az 

adatkezelő a honlapról el nem távolítja. Ismételten 

felhívjuk az érintettek figyelmét a jogos érdek 

alapon kezelt személyes adatok kezelése elleni 

tiltakozás jogára. 
Az esetleges jogi igényérvényesítés elévülési 

idejéig (amely polgári jogi igény esetén: 5 év) az 

adatok akkor is megőrzésre kerülnek, ha azok már 

a honlapon nem láthatóak. Egy esetleges jogi 

igényérvényesítés megtörténte esetén az ahhoz 

szükséges időtartamig az adatok kezelése tovább 

folyik, majd ennek lezárását követően a személyes 

adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. 

Igényérvényesítés esetén a jogos érdek alapja 

kiegészül a bizonyíthatóság adatkezelői érdekével. 

A tényállás feltárásának, a bizonyítékok 

rendelkezésre bocsátásának, a jogkövetkezmények 

alkalmazhatóságának lehetőségét tudja ezáltal az 

adatkezelő megteremteni. Ugyanakkor a jogi 

igényérvényesítés joga és a jogszerű szankciók 

alkalmazása mind az adatkezelő, mind az érintett 

közös érdeke, így valós érdeksérelem az érintettet 

sem éri. 

Kötelező-e az adatszolgáltatás: Az adatokat az adatkezelő maga szerzi be, az 

érintett bevonása nélkül. Az érintetti adatok 

túlnyomó részben közismert adatok, amelyek 

nyilvánosan – részben közhiteles nyilvántartásból, 

részben szabadon letölthető/megosztható 

tartalmakkal bíró weboldalakról – beszerezhetőek. 

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

biztonságára” című fejezetben ! 

Az érintett adatkezeléssel összefüggő jogai: 
A jogos érdek jogalapon kezelt adatok 

vonatkozásában: 

az adatkezelés folyamatban létéről való 
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tájékoztatáshoz való jog az adatkezeléssel 

kapcsolatos fenti információkhoz való hozzáférés 

joga a kezelt személyes adatok másolatának 

rendelkezésre bocsátása iránti jog a rá vonatkozó 

személyes adatok helyesbítése, törlése; kezelése 

korlátozásának kérése iránti jog az adatkezelés 

elleni tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz való 

panasz benyújtásának joga; valamint a bírósághoz 

fordulás joga. 

A jogi kötelezettség teljesítése jogalapon kezelt 

adatok vonatkozásában: 

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; 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. 

 

 

 

 

5. A HONLAPON MEGJELENŐ FOTÓK, VIDEÓK SZEMÉLYES ADATKEZELÉSEI 

 

A honlapon a „Hírek, információk” menüpont alatt megjelenő fotók és videók adatkezelése a 

következők szerint valósul meg: 

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: Tájékoztatás az adatkezelő közhasznú 

tevékenységéről; valamint a gazdasági élet 

alapítványi támogatottakat érintő eseményeiről. 

Az adatkezelés jogalapja: 
Az érintett előzetes hozzájárulása. 

Ha az érintett nem kívánja a róla készült kép- 
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és/vagy videófelvételek kezeléséhez a 

hozzájárulását megadni, ezt szabadon jelezheti az 

adatkezelő felé. Az érintett hozzájárulása a kép- 

és/vagy videófelvételek tekintetében önkéntes, 

azaz szabadon megtagadhatja annak megadását. 

Ilyen esetekben a róla készült kép- és/vagy 

videófelvételek kezelésére nem fog sor kerülni.  

Amennyiben hozzájárulást adott az érintett a róla 

készült kép- és/vagy videófelvétel kezeléséhez, úgy 

a későbbiekben a megadott hozzájárulását 

bármikor, indokolás nélkül vonhatja vissza. 

Ebben az esetben az adatkezelő a honlapra feltöltött 

képet vagy videót a honlapról haladéktalanul 

letöröli. 

Felhívjuk arra a figyelmet, hogy 16. életévét be 

nem töltött gyermek vonatkozásában az alapítvány 

nem tölt fel sem képeket, sem videókat. 

A jogos érdek bemutatása: Az adatkezelés nem jogos érdek jogalapon történik. 

Az érintettek kategóriái: 

 

Azon személyek, akik a honlapra feltöltött 

képeken, videókon szerepelnek. 

Kezelt személyes adatok kategóriái: Az érintett képmása, hangja, róla készült vagy őt is 

megjelenítő videofelvétel; továbbá elhangzó neve, 

munkahelye és munkaköre, esetlegesen az általa 

elért eredmény vagy egyéb hírértékű információ. 

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

adatok megadása nem kötelező, és a már megadott 

személyes adatok kezelésére vonatkozó 

hozzájárulás is bármikor szabadon visszavonható. 

A címzettek kategóriái: 
A honlap szabadon látogatható, előzetes 

regisztráció vagy azonosítás nélkül, így az oda 

feltöltött személyes adatok bárki által szabadon 

megismerhetők; mindaddig, amíg azokat az 

adatkezelő a honlapról el nem távolítja. 

A személyes adatokhoz – célhoz kötötten, szakmai 

feladatai teljesítése miatt – hozzáférhet a 

tárhelyszolgáltató és a tárhely üzemeltető is, 

akiknek adatait korában részletesen bemutattuk. 

Jogi igényérvényesítés esetén hatóság, bíróság, 

jogi képviselő részére történik adattovábbítás.  

Ezen címzettek mindegyike önálló adatkezelő. 

Harmadik országba történő adattovábbítás: Nincsen. 

Automatizált döntéshozatal megvalósul-e: Nem. 

Adattörlésre előirányzott határidő: A honlapon megjelenő szöveges tartalmak 

nyilvánosak, azok bárki számára elérhetőek, 
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megtekinthetők; mindaddig, amíg azokat az 

adatkezelő a honlapról el nem távolítja, vagy az 

érintett a hozzájárulását vissza nem vonja. 

Kötelező-e az adatszolgáltatás: Nem. Az érintett hozzájárulása a kép- és/vagy 

videófelvételek honlapra való feltöltéséhez 

önkéntes, azaz az érintett szabadon 

megtagadhatja annak megadását. 

Ezen túlmenően az érintett a későbbiekben a 

megadott hozzájárulását bármikor, indokolás 

nélkül vonhatja vissza. 

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

biztonságára” című fejezetben ! 

Az érintett adatkezeléssel összefüggő jogai: Az érintett hozzájárulása jogalapon kezelt 

adatok vonatkozásában az érintett 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 

adathordozhatósághoz való jog; a rá vonatkozó 

személyes adatok helyesbítése, törlése; 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. 

 

 
AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGAINAK MAGYARÁZATA:  

 

Tájékoztatáshoz való jog: 

Ön az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésével kapcsolatban. 

 

Az adatkezelő az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt 

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

megfogalmazva köteles átadni. Jelen tájékoztató ezt a célt szolgálja. 

 

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 
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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 (amely a NAIH) 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. 

 

A hozzáférési jog által biztosított információkat jelen tájékoztató is tartalmazza.  

 

Az adatkezelő ismételten tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatoknak harmadik országba vagy 

nemzetközi szervezet részére történő továbbítására semmilyen formában nem kerül sor. 

 

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. 

 

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 az 
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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. 

 

A törlés joga: 

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

késedelem nélküli törlését, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:  

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 

b) az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását (vagy kifejezett 

hozzájárulását), és az adatkezelésnek nincs másik jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik a közérdekből vagy jogos érdekből történő adatkezelése ellen, és valóban 

nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen 

üzletszerzési érdekből történő adatkezelés ellen tiltakozik; 

d) a személyes adatokat az adatkezelő jogellenesen kezelte; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető 

technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható 

lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő 

egyéb adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató 

linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

 

Nem lehet az adatok törlését kérni, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan 

veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
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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. 

 

Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak jogos érdekből, közhatalmi jogosítvány vagy közérdek alapján történő kezelése ellen. 

 

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, 

hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 

érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Panasz benyújtásának joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben bármely fenti joga sérülne, úgy a felügyeleti hatósághoz 

címzett panaszt nyújtson be. 

 

A felügyeleti 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. 

 

Bírósághoz fordulás joga: 

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 adatvédelmi tisztviselőnek is jelezheti. 

Adatvédelmi tisztviselő neve:  Szita Sándorné 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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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 LEGFONTOSABB 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). 

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); 
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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 

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);  



 

 

DUNAFERR 

„FOGLALKOZTATASERT” ACELALAPITVANY 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

a https://acelalapitvany.hu honlapján megvalósuló adatkezelési 

szabályokról 

 

 

 
 

15. oldal (17) 
   

 

 
 

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); 

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). 

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”); 
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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”); 

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. 
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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: 

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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