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1. A szabályzat célja 
 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679, a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 

rendelete; az információs önrendelkezési jogról szóló törvény alapján, az adatvédelmi követel-

mények betartásához szükséges feltételek és az adatkezelés biztonságának megfelelő szintű biz-

tosítása érdekében, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló tör-

vény, a közbeszerzésekről szóló törvény, az információszabadságról szóló törvény, az állam-

háztartásról szóló törvény alapján a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 

működése során keletkező adatok és a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságának bizto-

sítása, az adatigénylések teljesítési rendjének meghatározása, valamint a közérdekű és a közér-

dekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos feladatok meghatározása és felelősségi 

rend kialakítása, az információ-áramlás naprakészségének biztosítása érdekében az alábbiakat 

határozom meg. 

 

1.2. A Szabályzat hatálya 

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed 

a) a Társaság valamennyi munkavállalójára, valamint az eseti jelleggel munkavégzésre igénybe 

vett dolgozóra, 

d) az adatfeldolgozóra, valamint 

e) a fentieken kívül mindazon személyre, aki a Társasággal bármilyen szerződéses jogviszony-

ban áll. 

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed 

a) a Társaságnál keletkezett valamennyi adatra, 

b) az informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott adatra, 

c) az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra, 

d) a Társaságnál alkalmazott valamennyi hardver- és szoftvereszközre, valamint 

e) a Társaság tevékenységével kapcsolatos, működése során keletkező közérdekű adatra vagy 

közérdekből nyilvános adatra. 

 

2. Fogalmi meghatározások 
Adat továbbítása: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele. 

Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége. 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, füg-

getlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendel-

kező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján beleértve a jogsza-

bály rendelkezésére alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi. 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy 

a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehango-

lása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 

felhasználásának megakadályozása. 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját megha-

tározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 

végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja. 

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. 
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Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

Adatnyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földraj-

zilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, mely meghatározott ismérvek alap-

ján hozzáférhető. 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olya módon, hogy a helyreállításuk többé 

nem lehetséges. 
Adatvédelmi tisztviselő: az Szervezet legfelső vezetésének direktben felelősséggel tartozó a Szervezet 

adatkezelési tevekénységet ellenőrző, az adatkezelés tevékenységhez szaktanácsadással a szervezet 

számára rendelkezésre álló a szervezet munkavállalója vagy külső szerződött partnere. A szerepkört 

betöltőt a Szervezet bejelenti az adatvédelmi hatósághoz (NAIH). 

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a jogosulatlan 

hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatá-

rozott időre történő korlátozása céljából. 

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

formációk 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 sze-

mélyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni 
Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy 

büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények 

felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés végrehajtási szervezeteknél keletkezett, és 

az érintettekkel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat. 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy 

közvetve - azonosítható természetes személy. 

Harmadik ország: minden olyan állam, amelyen nem EGT - állam. 

Harmadik személy: olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel; az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval. 

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezést adja a rá vonatkozó személyes 

adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. 

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kissebséghez tartozásra, a politikai véle-

ményre, pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, párttagságra, az egészségi álla-

potra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat. 

Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat-különösen az érintett neve, azonosító 

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságra jellemző ismeret-, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következ-

tetés. 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

 

3. Az adatkezelés alapelvei 

A Társaság adatkezelői tevékenységét a jelen Szabályzatban foglalt okból végzi. A társaság-

mindenkori ügyvezetője, a társaság vezetőivel együttműködésben határozza meg a dolgozók és 

a Társasággal kapcsolatba kerülő egyéb személyek adatkezeléssel kapcsolatos feladatait. Tevé-

kenységük célja, hogy törvényes és tisztességes módon az adatkezelés minden fázisában bizto-

sítsák az adatok pontosságát, gondoskodjanak az érintett személyes adatainak védelméről jo-

gosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés vagy megsemmisülés esetén. /1. sz. 

melléklet/ 
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A Társasággal kapcsolatban lévő adatkezelésben résztvevő egyéb szervezetek, ill. vállalkozá-

sok megbízottjai kötelesek a megismert adatokat üzleti titokként megőrizni. Ezen szervezetek 

kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni /2. sz. melléklet/ 

A Társaság adatkezeléssel kapcsolatos dokumentumai az alábbi linken érhetők el: 

http://www.kanizsarehab.hu/rolunk/Adatkezelés/ 

 

4. Az adatkezelés jogalapja 
Személyes adat akkor kezelhető, ha: 

 ahhoz az érintett hozzájárul vagy 

 azt a törvény, vagy a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben 

törvény, vagy helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (köte-

lező adatkezelés) 

Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő anyagok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az 

adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét a tör-

vény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az 

érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és a személyes 

adat kezelése a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges vagy a 

Társaság, ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen ér-

dek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jogkorlátozásával arányban áll. 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson 

alapul, vagy kötelező. Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell 

a kezelésre kerülő személyes adatokról, valamint az adatainak kezelésével kapcsolatos minden 

tényről. Különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatfeldolgozásra jogosult sze-

mélyéről, az adatkezelés időtartamáról, ill. arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a Társaság a felvett 

adatokat - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesí-

tése céljából, vagy a saját, ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha 

ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban 

áll, további külön hozzájárulás nélkül is kezelheti. 

4.1. Hatásvizsgálat 

4.1.1. Az adatvédelmi hatásvizsgálat célja 

A GDPR 24. cikk (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „Az adatkezelő az adatkezelés jellege, 

hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira 

jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai 

és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a szemé-

lyes adatok kezelése e rendelettel összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő 

felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.” 

A GDPR fenti bekezdése tehát a Társaságot arra kötelezi, hogy a rendelkezések betartásának 

biztosítása érdekében megfelelő intézkedéseket tegyen. Ez azt jelenti, hogy a természetes sze-

mélyek jogaira és szabadságaira nézve magas kockázattal járó esetekben a Társaságnak fel kell 

mérnie a kockázat valószínűségét és súlyosságát. 

Erre szolgál az adatvédelmi hatásvizsgálat, amely magában foglalja az említett kockázat mér-

séklését, a személyes adatok védelmét, valamint a GDPR-nek való megfelelés bizonyítását 

célzó tervezett intézkedéseket, garanciákat és mechanizmusokat. Vagyis az adatvédelmi hatás-

vizsgálat egyfajta alátámasztása annak, hogy a személyes adatok kezelése a szabályoknak meg-

felelően történik. 

  

http://www.kanizsarehab.hu/rolunk/Adatkezelés/
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Az adatvédelmi hatásvizsgálat célja tehát alapvetően a természetes személyek jogait és szabad-

ságait érintő kockázatok megfelelő kezelésének elősegítése, amelyhez legfőképp az alábbiak 

feltárása szükséges: 

a) az adatkezelés jellegének meghatározása; 

b) az adatkezelési műveletek szükségességének és arányosságának vizsgálata; 

c) annak feltárása, hogy milyen kockázatokkal lehet számolni és azok kezelésére milyen 

intézkedések szolgálhatnak. 

A GDPR 35. cikke alapján adatvédelmi hatásvizsgálatot különösen az alábbi esetekben kell 

elvégezni: 

a) amikor a személyes adatkezelés célja a természetes személyekkel kapcsolatos döntés-

meghozatala, méghozzá a természetes személyek személyes jellemzőinek szisztemati-

kus, kiterjedt és automatizált értékelése alapján (pl.: profilalkotás); 

b) a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyő-

ződésre 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 vo-

natkozó személyes adatok, mint a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése; 

c) a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekmé-

nyekre vonatkozó személyes adatok nagy számban történő kezelése; vagy 

d) nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése, különösen abban az esetben, 

ha azt elektronikus optikai eszközök alkalmazásával hajtják végre; 

e) ha az illetékes felügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valószínűsíthetően 

magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, különösen mivel 

megakadályozza, hogy az érintettek a jogaikat gyakorolják, vagy szolgáltatásokat ve-

gyenek igénybe, illetve szerződést érvényesítsenek, esetleg mindössze azért, mert az 

említett műveletekre szisztematikusan és nagy számban kerül sor. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Társaságnak folyamatosan értékelnie kell az adatkezelési 

tevékenységeiből eredő kockázatokat, hogy felismerje, ha az adatkezelés valamely fajtája va-

lószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

Ezt a GDPR 35. cikkének (11) bekezdése is alátámasztja, amely szerint „Az adatkezelő szükség 

szerint, de legalább az adatkezelési műveletek által jelentett kockázat változása esetén ellenőr-

zést folytat le annak értékelése céljából, hogy a személyes adatok kezelése az adatvédelmi ha-

tásvizsgálatnak megfelelően történik-e”. 

A Társaság jelen szabályzat /20. sz. melléklet/-ében leírt szempontrendszer figyelembevételé-

vel elvégzi a hatásvizsgálatot. 

4.2. Érdekmérlegelés 

Az GDPR rendelkezései szerint lehetőség van hozzájárulás nélküli adatkezelésre, ha ezt vala-

milyen jogos érdek lehetővé teszi, feltéve, hogy az Adatkezelő eleget tesz tájékoztatási kötele-

zettségének. Az adatkezelés jogalapjának vizsgálata során a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a)-f) 

pontjai az irányadók. 

Amennyiben a jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja jelenti, az adatkezelési folya-

mat, akkor és annyiban lesz jogszerű, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy har-

madik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben 

elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek 

személyes adatok védelmét teszik szükségessé. 

Az adatkezelés jogszerűségének vizsgálatához a Társaság elvégez egy érdekmérlegelési tesztet, 

mely során az adatkezelés céljának szükségességét és az érintettek jogainak és szabadságainak 

arányos mértékű korlátozását vizsgálja és megfelelően alátámasztja. 

Az érdekmérlegelési teszt során a Társaság azonosítja jogos érdekét az adatkezeléshez, vala-

mint a súlyozás ellenpontját képező érintetti érdeket és az érintett alapjogot. Az egymással el-

lentétes jogok és érdekek súlyozásának feltételét mindig az adott eset sajátos körülményeire 
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való tekintettel vizsgálja a Társaság. A Társaság a mérlegelés során figyelembe veszi különösen 

a kezelt, illetve kezelendő adat természetét és szenzitív jellegét, nyilvánosságának mértékét, az 

esetlegesen bekövetkező szabálysértés súlyosságát, stb. 

Az érdekmérlegelési teszt részeként a szükségesség és arányosság vizsgálatát is elvégzi a Tár-

saság, amelynek értelmében a személyes adatok védelme alóli kivételeknek és a védelem kor-

látozásainak a feltétlenül szükséges mérték határain belül kell maradniuk. A kezelhető adatok 

jellege és mennyisége nem haladhatja meg a jogszerű érdekek érvényesítése céljából szükséges 

mértéket. Az arányosság vizsgálata a célok és a megválasztott eszközök közötti kapcsolat érté-

kelését foglalja magában. A választott eszközök a szükségesség mértékét nem haladhatják meg, 

azonban az eszközöknek is alkalmasnak kell lenniük a meghatározott cél elérésére. 

A súlyozás elvégzése alapján a Társaság megállapítja, hogy kezelhető-e a személyes adat. 

A teszt eredményéről az érintettek tájékoztatást kapnak, melyből egyértelműen kiderül, hogy 

mely jogos érdek alapján és miért tekinthető arányos korlátozásnak az, hogy a Társaság az érin-

tett beleegyezése nélkül kezeli a személyes adatot, tehát a Társaság adatkezeléséhez fűződő 

jogos érdeke miért múlja felül az érintett érdekeit, illetve jogait. A Társaság tájékoztatja az 

érintetteket a hozzájárulás hiányára tekintettel alkalmazott adatvédelmi garanciákról és az adat-

kezelés elleni tiltakozás lehetőségeiről. 

Nem írható elő az ellentétes érdekek és jogok közötti súlyozás eredménye anélkül, hogy eltérő 

eredményt tenne lehetővé a Társaság az adott eset sajátos körülményeire tekintettel, ezért a 

Társaság minden egyes esetben külön érdekmérlegelési tesztet végez el. 

Lehetséges forgatókönyv, melytől való eltérés jogát a Társaság fenntartja: 

a) a Társaság a tervezett adatkezelés megkezdése előtt áttekinti, hogy a célja elérése érde-

kében feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése: rendelkezésre állnak-e olyan al-

ternatív megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül meg-

valósítható a tervezett cél; 

b) a Társaság a jogos érdekét a lehető legpontosabban meghatározza; 

c) a Társaság meghatározza, hogy mi az adatkezelés célja, milyen személyes adatok, med-

dig tartó adatkezelését igényli a jogos érdek; 

d) a Társaság meghatározza, hogy az érintetteknek mik lehetnek az érdekeik az adott adat-

kezelés vonatkozásában (pl.: azok a szempontok, amelyeket az érintettek felhozhatná-

nak az adatkezeléssel szemben); 

e) a Társaság elvégzi jogos érdekeinek és az érintettek érdekeinek, alapjogainak súlyozását 

és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e. A Társaság meghatá-

rozza, hogy miért korlátozza arányosan a Társaság jogos érdeke – és az ennek alapján 

végzett adatkezelés – a 4. lépésben meghatározott érdekelti jogokat, várakozásokat; 

f) a Társaság meghatározza, mely garanciák biztosíthatják az adatkezelés szükségességét-

arányosságát (természetesen más garanciális intézkedések is alkalmazhatók). 

A Társaság jelen szabályzat /21. sz. melléklet/-ében leírt szempontrendszer figyelembevételé-

vel végzi el az érdekmérlegelést. 

 

A Társaság az adatkezelés során az alábbi jogszabályok alapján végzi tevékenységét: 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen ada-

tok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvé-

delmi rendelet)  

2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes tör-

vények módosításáról 

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglal-

koztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkaválla-

lók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
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2000.évi C. törvény a számvitelről 

2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról 

2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

2015.évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2007.évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott állami támogatások átláthatóságáról 

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

2005.évi CXXXIII. tv a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 

szabályairól 

5. Adatbiztonságra és információbiztonságra vonatkozó szabályok 

A Társaság papíralapon, ill. számítógépes hálózaton végzi a személyes adatok kezelését. A pa-

píralapú adattárolás megfelelően zárható helyiségben vagy szekrényben történik oly módon, 

hogy az illetéktelen személy által ne legyen hozzáférhető vagy megismerhető. Számítógép 

alapú adattárolás esetében a mindenkori ügyvezető által kiadott információbiztonsági szabály-

zatban található előírásokat kell alkalmazni a személyes adatok védelmére. A Társaság az elekt-

ronikus információk védelme érdekében az alábbi szabályzatokat alkalmazza: 

 Informatikai Biztonsági Szabályzat 

Az informatikai biztonsági szabályzat felhasználókra vonatkozó felelősségvállalási nyilatkoza-

tát az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat melléklete tartalmazza. /3.sz. melléklet/ 

 

6. A Társaságnál nyilvántartott személyes adatok kezelése 

6.1 Beléptetés – létszám nyilvántartás 

Az adatkezelés célja: A Társaság felügyelete alá tartozó területre kizárólag a jogosultsággal 

rendelkező dolgozók, vásárlók vagy partnerek képviselői, illetve vendégek jogosultak belépni. 

A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy meghatározza a területére belépő személyek körét. Az 

adatkezelés célja a létszámnyilvántartási célon túl az élet és vagyonvédelem megóvása, mely-

nek kritériuma a területen tartózkodó dolgozók, vállalkozások alkalmazottai, ill. magánszemé-

lyek tartózkodási helyének ill. létszámának pontos ismerete. A Társaság az elektronikus belép-

tető rendszer üzemeltetése során a munkavállalók és vendégek részére beléptető kártyát bizto-

sít. A Társaság a vendégek részére a személyes adatok kezeléséről írásos tájékoztatást nyújt. 

Az elektronikus beléptető rendszer adatkezelésével kapcsolatos vendég, ill. munkavállalói tá-

jékoztatót, valamint a területen tartózkodó személyek üzemi területen történő magatartási sza-

bályaira vonatkozó tájékoztatót az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat melléklete tartal-

mazza. /4. ill. 5. sz. melléklet / 

A kezelt adatok köre vendégek esetén: Név, kártya azonosító, kilépés-belépés időpontja, ki-

hez, milyen célból érkezett, ha szervezet képviselője, akkor szervezet megnevezése. 

A kezelt adatok köre munkavállalók esetén: Név, kártya azonosító, kilépés, belépés idő-

pontja, aláírás. 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett személy önkéntes hozzájárulása, ill. a személy és va-

gyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.évi CXXXIII. 

tv rendelkezései, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv rendelkezései. 
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Az adatkezelés időtartama:  

Vendég kártya esetén: Az érintett személy adatai kezelésére vonatkozó visszavonó nyilatkozat 

szóbeli (szóbeli visszavonó nyilatkozat tényét, a Társaság adatvédelmi tisztviselője írásban rög-

zíti és iktatja) vagy írásbeli közlésének napjáig. 

Munkavállaló esetén: A belépésre való jogosultság megszűnését követően a rendszer működ-

tetése során keletkezett adatokat, valamint a papír alapon keletkezett adatokat a jogszabályi 

előírások szerint, de legkésőbb az érintett adatai kezelésére vonatkozó nyilatkozat visszavoná-

sának szóbeli vagy írásbeli közléséig.  

6.2. Honlapon történő adatkezelés 

6.2.1. Webshop üzemeltetés:  

Az adatkezelés célja: 

A Társaság honlapjain keresztül a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft által forgalmazott termékek 

internetes szolgáltatáson keresztül történő értékesítése, valamint kapcsolattartás regisztrált ügy-

felekkel. 

 

A kezelt adatok köre: 
Vezetéknév, keresztnév, iskolai végzettség, jövedelmi helyzet, cégnév,  email cím, telefonszám, 

számlázási cím, szállítási cím, fizetendő összeg, regisztráció időpontja, vásárlás időpontja, IP 

cím 

Az adatkezelés jogalapja: 

Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 

5.§-a, alapján a webshopban regisztrált személyek önkéntes hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: 

A regisztrációra való törlési kérelem beérkezéséig. Számviteli bizonylatok tekintetében a Szám-

vitelről szóló 2000. évi C. törvény 169 § (2) bekezdés alapján 8 év.  

 

6.2.2. Ügyfelekkel történő kapcsolattartás: 

Az adatkezelés célja: 

A Társaság honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy leendő partnerei közvetlen kapcsolatot 

teremthessenek a Társaság kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóival. Az ügyfélkapcsolati 

pont használatához a honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges. 

A kezelt adatok köre: 

Név / Cégnév / telefonszám, email cím 

Az adatkezelés jogalapja: 

Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 

5.§-a.  

Az adatkezelés időtartama: 

A regisztrált partner hozzájárulásának visszavonásáig. 

 

6.2.3.Ügyfélregisztráció: 

Az adatkezelés célja: 

Az adatkezelő ügyfél regisztrációs rendszer működtet, melynek célja a természetes személyek 

és a vele egy háztartásban élő családtagok, ill. jogi személyek részére történő egyedi kedvez-

mények biztosítása, személyre szóló ajánlatok elkészítése, és közvetlen tájékoztatás az aktuális 

ajánlatokról és akciókról. 

Adatkezelő a személyes adatokat direktmarketing és közvetlen üzletszerzés céljából harmadik 

félnek ill. vállalkozásnak nem továbbít. 
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A kezelt adatok köre: 

 Természetes személy esetén: Név, lakcím, email cím, telefonszám 

 Jogi személy esetén: Megnevezés, székhely, adószám, email cím 

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról 

szóló 2011.évi CXII. tv 6.§-alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker tv 13 §, ill. a Grt 

tv 6.§ 

 

 

Az adatkezelés időtartama: 

 Vásárlói személyes adatok kezelése tekintetében: Az érintett személyes adatai kezelé-

séhez való hozzájáruló nyilatkozata szóbeli vagy írásbeli visszavonásának közléséig. 

 Direktmarketing célú hozzájárulás estén a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig 

 Vásárlások számviteli adatainak tekintetében 8 év 

A honlapon történő adatkezelés tájékoztatóját a szabályzat melléklete tartalmazza / 6.sz melléklet / 

 

6.3. Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása 

6.3.1. Alkalmazás és tárolás 

A Társaság, telephelyén, kamerarendszert alkalmaz. A megfigyelt terület: az üzlettér, a pénztár 

és a bejárat. A telephelyen üzemelő megfigyelő rendszer az üzlet munka- és vagyonvédelmének 

biztosítására és nyomon követésére szolgál. 

Kameraképek tárolása: ’Biztonsági kamera elhelyezésének tudomásulvétele’ telephelyen. 

Fontos általános korlátként funkciónál, hogy a munkáltatónak előzetesen tájékoztatni kell a 

munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló 

ellenőrzésére szolgálnak (Mt.11.§ (2) bekezdés). Ezen túlmenően a munkavállalót (és a veze-

tőséget) a személyes adatai kezeléséről is tájékoztatni kell. Ennek megfelelően tájékoztatni kell 

arról, hogy a gépjárműben nyomkövető berendezés van szerelve, valamint, hogy az épületben 

hol és miért helyeztek el kamerát. Fontos azt is tudni, hogy a tájékoztatás nem jelent beleegye-

zési kötelezettséget, azaz, a munkavállaló hozzájárulására nincsen semmihez sem szükség. A 

munkáltatónak azonban körültekintőnek kell lennie, mivel a téves helyzetfelmérés, jog nem 

ismeret anyagi vagy akár büntetőjogi következményekkel is járhat. 

 

6.3.2. Az elektronikus megfigyelőrendszer szektorai 

A Társaság az elektronikus megfigyelőrendszerrel megfigyelt területét illetően az irányadó jog-

szabály: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységszabályairól 

szóló 2015. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Szvmt.). Az irányadó jogszabály alapján a 

megfigyelés célja: munka- és vagyonvédelem,  a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől 

számított 3, azaz három munkanap elteltével törlésre kerül [Szvmt. 31. § (2)]. Felhasználásnak 

az minősül, ha a felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. 

Az elektronikus megfigyelés esetében biztosítja a Társaság az érintetti jogok közül az Szvmtv.-

ben meghatározottat, azaz az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a fel-

vétel fent meghatározott törlési idején (három munkanapon vagy harminc napon) belül jogának, 

vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, 

illetve ne törölje. A kérelemről a lehető legrövidebb időn belül az adatvédelmi felelős dönt. Az 

így megjelölt felvételt ki kell menteni és átadni az adatvédelmi felelősnek, aki gondoskodik 

annak jelen szabályzat szerinti megfelelő őrzéséről. 
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Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak 

haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon be-

lül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvétel törlésre kerül, kivéve ha 

a tárolási határidő még nem járt le. 

6.3.3. Az elektronikus megfigyeléssel nem monitorozható munkahelyi jelenlét vagy munkain-

tenzitás 

A kamera használata szűk körben lehet csupán indokolt. Elsősorban ugyanis arra szükséges 

tekintettel lenni, hogy az alkalmazott eszköz használatának jogszerű célja legyen. Ezt követően 

azt kell vizsgálni, hogy az eszköz használata a legkevésbé korlátozó eszköznek tekinthető-e. 

Ezen szabályokat a kamera használata ritkán elégíti ki. Az indokoltságát nyilvánvalóan a sze-

mély- és vagyonvédelem szempontjai jelenthetik. Pusztán a munkahelyi jelenlét és a munka 

intenzitásának az ellenőrzésére a kamera több szempontból nem alkalmazható: 

 egyrészt annak általános alkalmazása sértheti az emberi méltóságot, 

 másrészt pedig nem felel meg a szükséges-arányos feltételeknek azaz, a munkáltató a 

munkavállaló személyiségi jogait kevésbé sértő alternatívát könnyedén talál (biztonsági 

őr, detektoros kapu stb.). 

A jog tehát nem teszi lehetővé általánosságban a munkavállaló ellenőrzését vagy a legegysze-

rűbb módon történő ellenőrzését még akkor sem, ha a személyvédelem mind az Mt., mind pedig 

az Mvt. alapján a munkáltató elsőrendű kötelezettsége. Azt mondja ki a jog, hogy a legkevésbé 

korlátozó, de még eredményes módszert kell a munkáltatónak alkalmaznia. Természetesen ez 

is, mint oly sok más dolog a jogban, tényállásfüggő. A személyvédelem körében ugyanis indo-

kolt lehet például kamera használata a raktárakban, hiszen a munkavállalói gondatlanság, fi-

gyelmetlenség emberi életet követelhet. 

Hasonlóképpen indokolt lehet veszélyes anyagokkal dolgozók esetében is. 

Az elsődleges jogalkalmazó tehát minden esetben a munkáltató és utólag fog kiderülni jogvita 

esetén az, hogy a bíróság az értelmezését helytállónak véli-e. Ez is arra világít rá, hogy a mun-

káltató számára egyáltalán nem közömbös, hogy mennyire van tisztában a munkahelyi ellenőr-

zésre, illetve adatvédelemre vonatkozó hatályos jogi szabályokkal. Vannak olyan helyzetek, 

amikor tilos kamerát használni, amelynek az oka a körülményekben keresendő. 

Abban a helyiségben például, ahol a munkavállalók a pihenőidejüket töltik, a megfigyeléshez 

a munkavállalónak legitim érdeke ritkán fűződik. 

Ilyennek minősül: 

 abból a célból, hogy egy munkavállaló munkaintenzitását megfigyelje, 

 abból a célból, hogy a munkavállalók munkahelyi viselkedését befolyásolja, 

 szenzitív területeken, így különösen öltözőben, zuhanyzóban, illemhelyiségben, 

 olyan területen, ahol a munkavállalók pihenőidejüket vagy munkaközi szünetüket töltik, 

 különösen pihenőszobában, dohányzásra kijelölt helyen. 

 közterületen. 

6.3.4. Az érintettek tájékoztatása 

Az adatkezelésre vonatkozóan tájékoztató készült, amely célja az érintettek előzetes tájékozta-

tása az adatkezelésről. /7. sz. melléklet/ A tájékoztatót a megfigyelt területre történő összes be-

lépési és átjárási pontokon kerülnek kihelyezésre. 
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6.3.5. A kameraképek megtekintése 

Annak érdekében, hogy Társaság minél kevésbé terjeszkedjen bele az érintettek magánszférá-

jába, az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételekhez csak meghatározott szemé-

lyek férhetnek hozzá. A Társaság által megvalósított elektronikus megfigyelés során csak a 

jelen szabályzat /8. sz. melléklet/-ében felsorolt személyek rendelkeznek betekintési joggal. Az 

adatokat a visszavonástól számított 5 éven keresztül őrzi meg a Társaság. 

A kamerás képekbe történő betekintésről jelen szabályzat /9. sz. melléklet/-e jegyzőkönyv min-

tát tartalmaz. 

6.3.6. A kameraképek korlátozása 

Kamerakép korlátozását a Társaság kamerarendszere által megvalósított adatkezelés felügye-

letére kijelölt személy rendelheti el és kérvényezheti az adatvédelmi felelősnél, aki szintén meg-

határozott esetekben kezdeményezheti a folyamatot. 

Kamerakép korlátozását kezdeményezheti 

 a Társaságnál betekintési joggal rendelkező személy, amennyiben a felvételekbe való 

betekintés során olyan körülményt észlel, amely veszélyezteti az elektronikus megfi-

gyelőrendszerrel elérni kívánt célt, 

 bárki, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti. 

A Társaság minden, a kamerával rögzített képekből történő korlátozásáról jegyzőkönyvet vesz 

fel, amiben rögzíteni kell a betekintés és a korlátozás időpontját, célját és az okot adó eseményt, 

illetve a további felhasználás megjelölését. /10. sz. melléklet/ 

6.3.7. Korlátozási jogosultsággal rendelkező személyek 

A Társaság a korlátozásra jogosultak köréről is nyilvántartást vezet. A nyilvántartás része a 

korlátozási joggal rendelkező személy neve és munkaköre, a korlátozási jog kiadásának és visz-

szavonásának dátuma. 

Az adatokat a visszavonástól számított 5 éven keresztül őrzi meg a Társaság. A korlátozási 

jogosultsággal rendelkező személyek nyilvántartására mintát a jelen szabályzat /11. sz. mellék-

let/-e tartalmazza. 

6.3.8. Az elektronikus megfigyelőrendszer vonatkozásában, az 

adatkezelés célja: az objektum biztonságának és a Társaság vagyoni javainak megóvása, vala-

mint a megfigyelt területen tartózkodó személyek testi épségének és vagyoni javainak meg-

óvása vagyonvédelmi célból 

kezelt adatok köre: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási 

hely, 

tartózkodási idő) 

adatkezelés jogalapja: 

 külső személyek vonatkozásában: az érintett ráutaló magatartással tanúsított hozzájáru-

lása [Szvmt. 30. § (2) 

 munkavállalók vonatkozásában: GDPR 6. cikk (1) f) szerinti érdekmérlegelés alapján 

adattárolás határideje: 

 a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3, azaz három munkanap eltel-

tével törlésre kerül [Szvmt. 31. § (2)], 

 amennyiben a felvételt jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy a Társaság azt 

ne semmisítse meg, ám a megkeresésre nem kerül sor, úgy a megkereséstől számított 

30, azaz harminc nap elteltével törlésre kerül [Szvmt. 31. § (6)] 
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adatkezelés módja: elektronikusan 

 

 

7. Belső nyilvántartás a Társaság által történő adatkezelésről és 

adattovábbításról 

A Társaság az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi 

CXII. törvény 15. § alapján az adatkezelésekről és a hozzájuk kapcsolódó adattovábbítási fo-

lyamatról adatkezelési és adattovábbítási nyilvántartást vezet. 

Az adatkezelési és adattovábbítási nyilvántartás dokumentációját az adatbiztonsági és adatvé-

delmi szabályzat melléklete tartalmazza. /7.sz melléklet / 

 

7.1. Álláskereséssel kapcsolatos adatkezelések 

Az adatkezelés célja: A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja a munkaviszony léte-

sítése, ill. fenntartása.  

Állásra jelentkező: A munkára való jelentkezés során személyes adatkezelés kizárólag az érin-

tett személy írásbeli tájékoztatása után /8. sz. melléklet/: 

a) Megváltozott munkaképességű álláskereső esetében a rehabilitációs mentor, 

b) Nem megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében a rehabilitációs és humán-

erőforrás vezető kizárólagos feladata. 

Ezen személyes adatokat, a felvételre jelentkező személy alkalmasságának elbírálása céljából 

az a) és b) pontban megjelölt munkavállalókon kívül kizárólag az ügyvezető ismerheti meg.  

A Társaság egyes rendelkezésre álló pozíciók betöltését erkölcsi bizonyítvány bemutatásához 

köti, így a munkavállaló felvételével kapcsolatos döntés meghozatalát ezen igazolás megléte 

befolyásolja. 

 

7.2. Munkaviszony létesítésével kapcsolatos adatkezelések 

A Társaság a munkavállalóiról bér- és munkaügyi nyilvántartást vezet, mely a munkavállaló 

munkaviszonnyal kapcsolatos adatait bérszámfejtésre, társadalombiztosítási és statisztikai adat-

szolgáltatásra, valamint az 1995.évi CXVII. törvény alapján munkáltatói adó megállapítással 

kapcsolatosan használja fel. 

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett személy hozzájárulása a mellékletben szereplő tájékoz-

tató aláírásával, ill. a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény, valamint az 1995.évi 

CXVII. törvény. 

Az adatkezelés időtartama: Kizárólag a munkavállaló foglalkoztatásáig, ill. ha az adatkezelést 

törvény, ill. önkormányzati rendelet rendeli el, az 1. sz. pontban feltüntetett törvények előírása-

inak figyelembevételével. 

A Társaság a munkaviszony létesítésével kapcsolatosan kezelt személyes adatokat kezeli 

a munkavállalóval kapcsolatosan: 

 Munkavállaló neve 

 Születési nev 

 Születési hely, idő 

 Állampolgárság 

 Édesanyja neve 

 Lakhelye 

 Adóazonosító jele 

 TAJ száma 

 Bankszámla száma 
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 Folyószámla szám 

 Magán nyugdíjpénztári tagság 

 Nyugdíjas törzsszám 

 Munkaviszony kezdete 

 Heti munkaórák száma 

 Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata 

 Munka alkalmassági igazolás 

 Munkakör megnevezés 

 Gyermekek adatai, száma 

 Baleset esetén értesítendő személyek telefonszáma 

 Jogosítványok megléte  

 mmk adatok 

7.3. Egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos adatkezelések 

Az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos szenzitív adatot a Társaság kizárólag a cél eléré-

séhez szükséges mértékig kezel. A Társaság az egészségügyi alkalmasság eldöntése céljából 

egészségügyi szolgáltatóval szerződött, ezáltal egyrészt az alkalmasság meglétét, vagy a leendő 

dolgozó alkalmatlanságáról szóló döntéssel kapcsolatos dokumentumot kezel. Másrészt, mivel 

védett foglalkoztatóként megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztat, így a 

munkavállaló részletes egészségügyi adatait tartalmazó komplex szakvéleményeket, az ahhoz 

kapcsolódó ellátást megállapító határozatokat is tárol. 

Amennyiben a munkaviszony a jelentkező személy egészségügyi alkalmatlansága miatt meg-

hiúsul, a Társaság az érintett adatait késedelem nélkül törli. 

Egészségügyi szolgáltató: Medic-CLÉ Kft (880 Nagykanizsa, Petőfi utca 1.) 

Az adatkezelés jogalapja: a 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű szemé-

lyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról, valamint a 327/2012. (XI. 16.) Korm. ren-

delet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditáci-

ójáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható 

költségvetési támogatásokról. 

Az adatkezelés időtartama: A munkavállaló foglalkoztatásáig, ill. ha az adatkezelést törvény, 

ill. önkormányzati rendelet rendeli el, az 1. sz. pontban feltüntetett törvények előírásainak fi-

gyelembevételével. 

A Társaság a munkaviszony létesítésével kapcsolatosan kezelt személyes adatokat kezeli 

a munkavállalóval kapcsolatosan: 

 Munkavállaló neve 

 Születési nev 

 Születési hely, idő 

 Édesanyja neve 

 Lakhelye 

 Adóazonosító jele 

 TAJ száma 

 Nyugdíjas törzsszám 

 Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata 

 Munka alkalmassági igazolás 

 Munkakör megnevezés 

 Baleset esetén értesítendő személyek telefonszáma 

 Jogosítványok megléte 

 Betegségeinek megnevezése, BNO kódja 
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 Minősítése (egészségi állapot mértéke) 

 Számára nyújtott ellátás összege, folyósítás alapja 

7.4. Munkára alkalmas állapot vizsgálata 

Az adatkezelés célja: A Társaság teljes területén a munkavállaló csak biztonságos munkavég-

zésre alkalmas állapotban, a munkavédelemmel kapcsolatos utasítások és előírások betartásával 

tartózkodhat és végezhet munkát. A munkavállaló köteles a munkatársaival együttműködni, és 

munkáját úgy végezni, hogy az mások, vagy saját testi épségét ne veszélyeztesse. 

A Társaság teljes területén tilos a munkavállalóknak alkoholos befolyásoltság, vagy egyéb tu-

datmódosító szer hatása alatt tartózkodniuk. Mivel ezen tudatmódosító szerek hatása alatt a 

munkaképesség nem biztosítható, a Munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv, valamint a 

munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII. tv alapján a munkáltató, alkoholos befolyásoltság fel-

merülése esetén, köteles meggyőződni róla, hogy a munkavállalók betartják-e az alkoholfo-

gyasztás tilalmával kapcsolatos szabályokat. A munkáltató ellenőrzési gyakorlata nem járhat az 

emberi méltóság megsértésével, így a vizsgálat csak a Társaság munkavédelmi utasításával 

összhangban megvalósítható. A munkavállaló alkoholszondás ellenőrzésével kapcsolatos jegy-

zőkönyvet vagy az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat melléklete tartalmazza. /9.sz. Mel-

léklet/ 

A kezelt adatok köre: Munkavállaló neve, anyja neve, születési helye, ideje, beosztása, ellen-

őrzés eredménye 

Az adatkezelés jogalapja: A munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII. tv 60. § valamint a 

munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv 52. § 

Az adatkezelés időtartama: Az ellenőrzés tényéből származtatott jogok és kötelességek által 

megalapozott igények érvényesítési lehetőségeiből fakadó határidő. 

7.5. Munkavállalókról készített fotó- ill. videofelvételek készítése 

Az adatkezelés célja: A Társaság a munkavégzés, rendezvényszervezés során alkalmazott 

technológiáról, a munkafolyamatok bemutatásáról, a vállalat keretein belül szervezett esemé-

nyekről tájékoztató, ill. reklámfilmet, valamint fotókat készíthet, melyen a Társaság dolgozói 

szerepelnek. A dolgozókat a Társaság nem kötelezi a felvételeken történő szereplésre, ez kizá-

rólag a munkavállaló egyéni döntése. A munkáltató kijelenti, hogy a felvételek készítésének 

célja nem a munkavállaló munkavégzés közbeni tevékenységének megfigyelése, és a dolgozót 

nem ábrázolja negatív formában. A Társaság kijelenti, hogy a felvétel nem sérti a dolgozó sze-

mélyhez fűződő, a jó hírnév, a becsület, illetve az emberi méltóság védelméhez fűződő jogait. 

A Társaság által készített fotó vagy videofelvétel hozzájáruló nyilatkozatát jelen tájékoztató 

melléklete tartalmazza. /10.sz Melléklet/ 

A kezelt adatok köre: Fotó, videó, ill. hangfelvétel 

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról 

szóló 2011.évi CXII. tv 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: A felvétel készítés okául szolgáló rendezvény, reklám, tájékozta-

tás és/vagy az oktatás céljának eléréséig, de legkésőbb a felvételen szereplő érintett hozzájáru-

lásának írásbeli visszavonásáig. 

7.6. Promóciók szervezése 

Az adatkezelés célja: A Társaság a vállalkozás tevékenységének, a Társaság által szervezett 

rendezvények bemutatása céljából bemutatónapokat szervezhet, reklámtevékenységet folytat-

hat melynek célja a Társaság magas szintű ismertségének biztosítása. Ennek érdekében a Tár-

saság a tevékenységét ismertető bemutatóanyagokat biztosít, támogatott rendezvényeket szer-

vez mely során az érdeklődők egyéni hozzájárulásuk alapján személyes adataik megadásával 
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személyesen vagy elektronikus úton tájékoztatást kaphatnak a cég tevékenységéről, dolgozói-

nak a munkavégzés ideje, vagy tanulmányi időszak alatt nyújtott támogatásokról, munkaidőn 

túl szervezett kedvezményes sportolási és szabadidős tevékenységekről. 

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, szakmai információk 

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról 

szóló 2011.évi CXII. tv 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: Direkt marketing hozzájárulás esetében a felhasználó hozzájáru-

lásának írásbeli visszavonásáig. Számviteli bizonylat keletkezése esetén a Számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően 8 év. 

 

7.7. Törzsvásárlói kártya rendszer üzemeltetése (Lakástextil üzletben) 

Az adatkezelés célja: 

Az adatkezelő törzsvásárlói kártya rendszert működtet, melynek célja a természetes személyek 

és a vele egy háztartásban élő családtagok, ill. jogi személyek részére történő egyedi kedvez-

mények biztosítása, személyre szóló ajánlatok elkészítése, és közvetlen tájékoztatás a Törzsvá-

sárlói kártya rendszerhez kapcsolódó aktuális ajánlatokról és akciókról. 

Adatkezelő a kártya rendszerhez kapcsolódó személyes adatokat direktmarketing és közvetlen 

üzletszerzés céljából harmadik félnek ill. vállalkozásnak nem továbbít. 

A kezelt adatok köre: 

A természetes személy azonosítására alkalmas adatok: neve, születési neve, születési helye, 

ideje, telefonszáma, lakcíme, email címe.  

Az adatkezelés időtartama: 

Vásárlói személyes adatok kezelése tekintetében: A kártya utolsó használatától számított 5 év 

időtartam. Direktmarketing célú hozzájárulás estén a felhasználó hozzájárulásának visszavoná-

sáig. Vásárlások számviteli adatainak tekintetében 8 év 

Az adatkezelés jogalapja: 

Az érintett természetes személy, ill. a Kanizsa Textil Üzletben kitöltött és leadott papír formá-

tumú hozzájárulása. /11. sz. melléklet/ 

 

7.8. Közösségi oldalak adatkezelés 

Az adatkezelés célja: A facebook.com oldalon a Társaság tevékenységének, felépítésének, ál-

láslehetőségeinek, céggel kapcsolatos újdonságainak bemutatása. 

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról 

szóló 2011.évi CXII. tv 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása a facebook.com közös-

ségi oldalon történő regisztrációval és a weboldal lájkolásával. 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a facebook.com oldalon valósul meg. Az adatke-

zelés időtartamára, módjára, az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com kö-

zösségi oldal szabályzása vonatkozik. (http://www.facebook.com/about/privacy) 

 

7.9 Postai úton, e-mail-ben vagy személyes úton bejuttatott önéletrajzok adatai-

nak kezelése 

Az adatkezelés célja: A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy az egyéb reklám, promóció 

során az aktuális állásajánlatokról értesülő leendő munkavállaló elektronikus, levélpostai, vagy 

személyes úton is beadhassa jelentkezését a társaság titkárságára. Az adatkezelés célja a mun-

kavállalói létszám optimalizálása megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkavállalók fog-

lalkoztatásával. 

Az adatkezelés jogalapja: E-mail-en, vagy levélpostai úton beküldött önéletrajz esetén: Az 

információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 6.§  

Személyesen behozott önéletrajz esetén: Az információszabadságról és az információs önren-

delkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§. 

http://www.facebook.com/about/privacy
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Az adatkezelés időtartama: A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az 

önéletrajz beérkezésétől számított 1 évig. Jelentkező az önéletrajz tárolásához adott hozzájáru-

lását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken visz-

szavonhatja. 

 

8. Adatfeldolgozó igénybevétele 

A Társaság rendszerüzemeltetési és egyéb, jogszabály által kötelezően előírt feladatok ellátása 

céljából továbbíthat adatokat adatfeldolgozó vállalkozásoknak, szervezeteknek. Az adatfeldol-

gozás megkezdése dolgozói adatok esetében a dolgozói adatkezelésről szóló nyilatkozat alá-

írása után történik. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az adatkezelő hozzájárulása 

nélkül nem hozhat, az adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végez-

het, feladatait kizárólag az adatkezelő utasítása alapján láthatja el. Adatfeldolgozó köteles a 

Társaság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában megfogalmazott szabályok alapján a 

feldolgozandó adatok fizikális és szoftveres védelméről gondoskodni. 

A Társaság tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozó vállalkozásokat veszi igénybe: 

a) Foglalkozásegészségügy: Medic-Clé Kft (8800 Nagykanizsa, Petőfi S. u. 1.) 

b) Informatikai vállalkozás: Cre-Art Stúdió Bt. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 15.) 

c) Informatikai vállalkozás: Rooter Kft (8800 Nagykanizsa, Berzdenyi D. u. 5/a) 

d) Munkavédelmi szolgáltatás: Mu-vill Szolgáltató Bt. (8800 Nagykanizsa, Hunyadi tér 

4.) 

e) Vagyonvédelmi szolgáltatás: RK Tűz-Őr Kft (8800 Nagykanizsa, Király u. 15) 

f) Egészségbiztosítási adatszolgáltatás: MÁK (8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.) 

g) Munkaügyi adatszolgáltatás NAV Zala Megyei Adóigazgatósága (8900 Zalaegerszeg, 

Balatoni út 2.) 

h) Munkaügyi adatszolgáltatás: Nagykanizsai Járási Hivatal, Járási Munkaügyi Kirendelt-

sége (8800 Nagykanizsa, Fő u. 24.) 

i) Munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó adatszolgáltatás: BFKH Rehabilitációs 

Főosztálya (1036 Budapest, Lajos utca 160-162) 

j) Munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó adat-szolgáltatás: ZMKH Zalaegerszegi 

Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, 

Foglalkoztatási Osztály (8800 Nagykanizsa, Sugár út 4.) 

k) Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó adat-

szolgáltatás: EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgató-

ság Intézményfejlesztési Főosztály (8800 Nagykanizsa, Zrínyi utca 15. 2.em. 8.aj.) 

l) GINOP-5.2.4-16-2017-01857 sz. projekt adatszolgáltatás projekt résztvevőkről: NGM 

Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (1139 

Budapest, Váci út 83.) 

Az adatfeldolgozó vállalkozásokkal kapcsolatos jognyilatkozatot az adatbiztonsági és adatvé-

delmi szabályzat melléklete tartalmazza. /12.sz Melléklet/ 
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9. Az információszabadságról és a közérdekű adatok közzétételi 

kötelezettségének teljesítéséről szóló rendelkezések 

9.1. A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai 

9.1.1. A Társaság, mint közszolgáltatási szerződés alapján meghatározott egyéb közfeladatot 

ellátó szerv lehetővé teszi, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános 

adatot - az Infotv.-ben meghatározott kivétellel - erre irányuló igény alapján bárki megismer-

hesse. 

9.1.2. A Társaság a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az önkormányzati vagyon 

kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre vonatkozóan – elősegíti 

és biztosítja a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. 

 

9.2. A közérdekű adat megismerésére irányuló igény és teljesítése 

9.2.1. A Társaság honlapján közérthető formában tájékoztató szól a közérdekű adat igénylésé-

nek rendjéről, így különösen a jogorvoslati rendről. 

9.2.2. Közérdekű adatot bárki igényelhet. 

9.2.3. Az adatkérő igényét írásban, fő szabályként, az e célra rendszeresített nyomtatványon - 

igénybejelentő lap kitöltésével - nyújthatja be, mely igénybejelentő lap jelen Szabályzat mel-

lékletét képezi. /13.sz Melléklet/ Az igény teljesítésének nem akadálya, ha az igény nem az 

erre rendszeresített formanyomtatványon történik. A szóban előterjesztett igényt a Társaság 

arra kijelölt munkavállalója írásba foglalja a Szabályzat mellékletét képező igénybejelentő lap 

kitöltésével. 

9.2.4. Az igénybejelentő lap a Társaság belső adatvédelmi tisztviselőjétől igényelhető, valamint 

a Társaság honlapjáról is letölthető. 

9.2.5. A kérelmező igénylésében az általa igényelt közérdekű adatot egyértelműen és konkrétan 

megjelöli. 

 

9.2.6. A nem egyértelmű vagy nem kellően konkrét igényt - melynek elbírálása az adatvédelmi 

tisztviselő feladata - a kérelmet benyújtónak pontosítás céljából visszajuttatja. 

9.2.7. A közérdekű adat megismerésére irányuló eljárás elektronikus levél küldésével is indít-

ható az info@kanizsarehab.hu e-mail címen keresztül. A Társaság, azon munkavállalója, aki-

nek céges e-mail címére fentebb meghatározott megkeresés érkezik haladéktalanul továbbítja 

azt az info@kanizsarehab.hu e-mail címre. 

9.2.8. Az igény elsődlegesen írásban teljesítendő. Az előterjesztett igényt akkor lehet szóban 

teljesíteni, ha 

a) az igényelt adat a honlapon vagy más módon jogszerűen már nyilvánosságra került, és az 

így, az igénylőnek írásos formában is elérhető, 

b) az igénylő szóban kéri a választ, 

c) az igény általános tájékoztatással teljesíthető, vagy 

d) szóban azonnal teljesíthető és az igénylő számára kielégítő. 

9.2.9. A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek a kötelezett az igény tudomásra ju-

tását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. 

9.2.10. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű vagy nagyszámú adatra vonatkozik, a határidő 

egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az adatigénylőt a kötelezett az igény kéz-

hezvételét követő 8 napon belül tájékoztatja. 

9.2.11. A közérdekű adatot tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak táro-

lási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. 

9.2.12. A különféle adathordozókról történő másolat készítéséért a beszerzésről szóló számlán 

meghatározott összeget az igénylő költségként megfizeti, amelyről az igénylőt az igény teljesí-

tését megelőzően az igény teljesítője tájékoztatja. Amennyiben a költség jelentős, az igény tel-

mailto:info@kanizsarehab.hu
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jesítésére kötelezett személy a vonatkozó törvényi előírások figyelembevételével az adatigény-

lőt tájékoztatja annak mértékéről és az adatszolgáltatás más módon való lehetőségéről, annak 

költségével együtt. 

9.2.13. Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető 

adatot is tartalmaz, az igény teljesítője a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetet-

lenné teszi. 

9.2.14. Az igény teljesítője az adatigénylésnek közérthető formában és - ha az aránytalan költ-

séggel nem jár - az igénylő által kívánt technikai eszközzel vagy módon tesz eleget. Ha a kért 

adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az ada-

tot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra 

való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni. 

9.2.15. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Info 

tv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény tudomá-

sára jutását követő 8 napon belül írásban vagy - ha az igénylő elektronikus levelezési címét 

közölte - elektronikus úton a belső adatvédelmi felelős értesíti. 

9.2.16. Az adatszolgáltatás teljesítésére illetékes belső adatvédelmi felelős az érintettektől ér-

kező kéréseket a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok figyelembevételével nyil-

vántartja. 

9.2.17. A belső adatvédelmi felelős évente, a tárgyévet követő év január 31-ig az elutasított 

kérelmekről és az elutasítás indokairól vezetett nyilvántartást készít, amely alapján megküldi a 

Hatóság számára adandó tájékoztatást. 

 

9.3. Adatvédelem a közérdekű adatigénylés teljesítése során 

Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adata csak annyiban kezelhető, 

amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés meg-

fizetéséhez szükséges. Az igény teljesítését és a költségek megfizetését követően az adatot ke-

zelő munkavállaló, vagy az adatot kezelő és a megismerésre irányuló igény teljesítésére jogo-

sult munkavállaló haladéktalanul törli az igénylő személyes adatát. 

 

10. A közérdekű adat elektronikus közzétételére és az egységes 

közadatkereső rendszerre vonatkozó rendelkezések 

10.1. Általános rendelkezések 

10.1.1. A Társaság az Infotv. alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatot internetes hon-

lapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, ki-

nyomtatható és részleteiben is adatvesztés és torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, 

a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából díjmentesen hozzá-

férhetővé teszi. A közzétett adat megismerése személyes adat közléséhez nem köthető. 

10.1.2. A Társaság honlapja a http://www.kanizsarehab.hu. 

10.1.3. A Társaság honlapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatot és közérdekből nyilvá-

nos adatot a honlap nyitólapjáról közvetlenül elérhető, „Nyilvánosság” hivatkozás alatt teszi 

közzé. 

10.1.4. A „Nyilvánosság” hivatkozás alatt közbeszerzési információkat is elhelyez, amely hi-

vatkozás alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) 

meghatározott adatokat teszi közzé. 

10.1.5. Az Infotv.-ben meghatározott közzétételi listákban szereplő adatok közzététele nem 

érinti a Társaságnak a közérdekű adat közzétételével kapcsolatos, más jogszabályban meghatá-

rozott kötelezettségét. 

10.1.6. A kötelezően közzéteendő adaton kívül elektronikusan közzé tehető más közérdekű adat 

is.  
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10.1.7. A rendszergazda feladata a http://www.kanizsarehab.hu honlap zavartalan működése 

technikai feltételeinek biztosítása és a honlap adatbázisának folyamatos napi mentése azért, 

hogy működésében előállt zavar esetén a honlap adatbázisa adatvesztés nélkül helyreállítható 

legyen. 

 

10.2. Az adatfelelősre vonatkozó rendelkezések 

10.2.1. A közérdekű adatok elektronikus közzétételével kapcsolatos adatfelelősi feladatokat a 

pénzügyi vezető a Társaság szervezeti egységei útján látja el. 

10.2.2. Minden más, a 9.2.1 pontba nem tartozó közérdekű adat közzétételével kapcsolatos 

adatfelelősi feladatot a Társaság rehabilitációs- és humánerőforrás vezetője látja el. 

10.2.3. Az adatfelelős feladatai: 

 gondoskodik a közzétételi listákon szereplő adatok előállításáról és az adatközlőnek - 

eltérő megállapodás vagy utasítás hiányában - elektronikus úton vagy elektronikus adat-

hordozón, határidőben történő megküldéséről, 

 megsemmisülés, sérülés vagy jogosulatlan megváltoztatás, törlés esetén együttműködik 

az adatközlővel a helyreállításban, és az adatokat szükség esetén újra átadja, 

 gondoskodik a közzétételre kerülő adatok pontosságáról, szakszerűségéről és időszerű-

ségéről, 

 folyamatosan figyelemmel kíséri a közzétett adatok pontosságát, időszerűségét és értel-

mezhetőségét, 

 a frissített adatokat továbbítja adatközlő számára, vagy jogosultság esetén maga feltölti 

azokat, 

 ellenőrzi az eljuttatott és közzétett adatok egyezőségét, 

 ha közzétett közérdekű adatok megváltoznak, és ez érinti a közzétett közérdekű adatokat 

tartalmazó leíró adatokat, az adatfelelős a külön jogszabályban meghatározott közzété-

teli egységekre vonatkozó leíró adatokat köteles a közzétételi listában meghatározott 

megőrzési idő alatt karbantartani, így különösen az újonnan közzétett közzétételi egy-

ségre vonatkozó új leíró adatokat létrehozni, az eredeti (változás előtti) közzétételi egy-

ségben az új közzétételi egység elérhetőségére utalni, a pontatlan, téves vagy időszerűt-

len leíró adatot helyesbíteni, 

 a közzétett közérdekű adatok pontatlanná, tévessé vagy időszerűtlenné válása esetén, 

illetve ilyen közérdekű adatok feltárása esetén előállítja a helyesbített vagy frissített 

közérdekű adatokat tartalmazó, külön jogszabályban meghatározott közzétételi egysé-

geket, és azokat közzététel végett átadja az adatközlőnek, 

 biztosítja adatközlőnek a közzétett adatokat összefoglaló, külön jogszabályban megha-

tározott közzétételi egységekre vonatkozó a 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet mel-

lékletének IV. pontjában meghatározott adatokat, és 

 gondoskodik a közzétételre kerülő adatok, dokumentumok és a megküldést igazoló ira-

tok megőrzéséről és irattározásáról. 

10.2.4. A Társaság szervezeti egységeinél, valamint a Társaságnál az adott szervezeti egység-

hez kapcsolódóan keletkezett adatok közzétételét az adatközlőhöz történő megküldés előtt az 

ügyvezető hagyja jóvá. 

 

10.3. Az adatközlőre vonatkozó rendelkezések 

10.3.1. A pénzügyi vezető a közérdekű adatok elektronikus közzétételével kapcsolatos adatke-

zelői feladatait az adatközlő (honlap szerkesztő) útján látja el. 

10.3.2. Az adatközlő feladatai: 

http://www.kanizsarehab.hu/
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 gondoskodik a nála keletkezett vagy a hozzá megküldött adatoknak a honlapon történő 

közzétételéről, folyamatos elérhetőségéről, frissítéséről, valamint eltávolításáról, to-

vábbá az adatközlés követhetőségéről az adatfelelősök közreműködésével, 

 folyamatosan gondoskodik arról, hogy a honlapon valamennyi, az általános, különös és 

egyedi közzétételi listák szerint kötelezően közzéteendő közérdekű adat elérhető le-

gyen, 

 biztosítja, hogy az elérhetővé tett közérdekű adatok megegyezzenek az adatfelelős által 

közzététel végett átadott közérdekű adatokkal (a közzétett közérdekű adatok hitelessé-

gének biztosítása), 

 az adatközlő az adatfelelőstől kapott adatokat az adatfelelős és a közzététel idejének 

megjelölésével közzéteszi. Az adatfelelős minden esetben, így különösen új adat köz-

lése, pontosítása esetében, az eljuttatott és a közzétett adatok egyezőségét ellenőrzi, 

9.3.3. A honlapszerkesztő az adatközlői feladatokon túl 

 gondoskodik jogszabályoknak megfelelően a honlap közérdekű adatok közzétételére al-

kalmassá tételéről, adatstruktúrájának, formájának, tartalmának kialakításáról, 

 a technikai feltételek megléte esetén elvégzi a honlapra feltöltött közérdekű adatok 

archiválását, és 

 a honlapon az egységes közadatkereső rendszerre mutató hivatkozást helyez el, egyéb-

ként az egységes közadatkereső rendszerben adat feltöltésére nem jogosult. 

 

10.4. A közérdekű adatokra vonatkozó közzététel szabályai 

10.4.1. Az adatfelelős a közzéteendő adatot az adatközlővel egyeztetve elektronikus úton (belső 

levelező-rendszeren), elektronikus adathordozón Word (doc), Excel (xls) vagy PDF formátum-

ban juttatja el az adatközlőhöz. 

10.4.2. A közlésre szánt adatokat az ügyvezető engedélye alapján biztosított jogosultsággal ren-

delkező adatfelelős közvetlenül is rögzítheti az adatbázisban. 

10.4.3. Az adattovábbítás, valamint a honlapon történő megjelenítés úgy végzendő el, hogy a 

közzététel időpontja és a közlés időtartama megfeleljen - az adat jellege szerinti – jogszabály-

ban meghatározott határidőnek. 

10.4.4. Azokat az adatokat, melyek közzétételére jogszabály határidőt nem állapít meg, az adat-

felelős az adat keletkezését, valamint megismerését követő 15 munkanapon belül továbbítja az 

adatközlőhöz. 

10.4.5. Az adatközlő - az adatfelelős által megjelölt időpontig, ennek hiányában 5 munkanapon 

belül - gondoskodik az adatfelelős által közölt módosítás, pontosítás, javítás elvégzéséről, va-

lamint a módosított, pontosított, javított adat törléséről. 

10.4.6. Az adatközlő - az adatfelelős által megjelölt időpontig, ennek hiányában 5 munkanapon 

belül - ellenőrzi az átadott adatok formátum, külalak, megjelenés szerinti közlésre való alkal-

masságát. Alkalmatlanság esetén a hiányosság kiküszöböléséig visszautasítja a közzétételt. 

10.4.7. Az adatközlő a kapott adatokat közzéteszi (javítja, módosítja stb.), és ennek tényét elekt-

ronikus úton (a belső levelező-rendszeren keresztül) visszaigazolja az adatfelelősnek. 

10.4.8. A közzétételi egység honlapról történő eltávolításának időpontjára, valamint előző álla-

pota archiválásának (honlapon tartásának) időtartamára az alábbiak az irányadók: 

10.4.8.1. Amennyiben a közzétételi lista az adat előző állapotának archívumban tartását írja elő, 

az adat frissítése esetén annak elérhetővé tétele a megőrzési idő elteltéig nem szüntethető meg, 

és az adat mellett feltünteti az adatváltozás (frissítés) tényét, idejét, az új állapot fellelhetőségét, 

az archívumban elérhető adat elavulását. 
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11. Az adatvédelmi incidensre vonatkozó rendelkezések 

11.1. Az incidenskezelés szerepkörei 

Az adatvédelmi Incidensek menedzseléséért felelős az adatvédelmi tisztviselő, akinek felelős-

sége és feladata a teljes incidenskezelési folyamat menedzselése, az incidenskezelésben részt-

vevő munkatársak és szakértők munkájának irányítása.  

Az adatvédelmi tisztviselő – amennyiben ennek szükségét látja – kérheti a Társaság más mun-

katársainak segítségét az incidenskezelési folyamat során.  

11.2. Incidensek észlelése 

Adatvédelmi incidensekkel, illetve az információbiztonsági és adatvédelmi kontrollok gyenge-

ségeivel, potenciális veszélyforrásokkal a Társaság valamennyi alkalmazottja, szerződött part-

nere, ügyfele, illetve az informatikai rendszereit fejlesztő, működtető és üzemeltető munkatársa 

szembesülhet, illetve észlelhet incidensre utaló jeleket. 

Az incidensek korai felismerése érdekében a Társaság információbiztonsági rendszereket és 

eljárásokat működtet, melynek segítségével észlelésre kerülnek információbiztonsági és/vagy 

adatvédelmi események, amelyek adott esetben incidensnek minősülhetnek.  

Incidens észlelésekor minden lényeges részletet azonnal fel kell jegyezni, a számítógép képer-

nyőről másolatot kell készíteni (amennyiben releváns). 

Általában az incidensek bekövetkezése előtt vagy bekövetkezése során különleges emberi vi-

selkedés és/vagy az informatikai rendszer helytelen, szokatlan működése lép fel. Az esemény 

későbbi nyomon-követhetősége érdekében fontos, hogy szakmai kompetencia hiányában az in-

cidenst észlelő ne avatkozzon be, saját hatáskörben ne kezdje meg az esemény kivizsgálását. 

(Kivételt képez ez alól a vagyoni kárelhárítás, illetve az emberi élet védelmében tett intézkedé-

sek.) 

10.3. Incidensek bejelentése 

A Szervezet adatkezelési tevékenysége kapcsán felmerülő minden személyes adatokra vonat-

kozó adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül az adatvédelmi tisztviselő felé kell 

jelenteni.  

Az incidenst észlelő késedelem nélkül (azonnal) értesíti az adatvédelmi tisztviselőt telefon a 

megjelölt kapcsolattartási telefonszámon vagy személyesen. 

10.4. Az incidensek nyilvántartása 

A bejelentést követően az adatvédelmi tisztviselő az incidens adatait rögzíti az „Adatvédelmi 

incidensek nyilvántartása” táblázatban /14. sz. melléklet/ 

Az adatvédelmi tisztviselő kötelessége, hogy az incidenskezelési folyamat minden lépése – a 

bejelentéstől az incidens lezárásáig – dokumentált legyen.  

A nyilvántartás naprakész vezetése egyben lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellen-

őrizze vonatkozó törvényi követelményeinek való megfelelést. 

10.5. Gyorselemzés, kárenyhítés 

A bejelentés követően az adatvédelmi tisztviselő azonnal megkezdi az incidensek elemzését.  

Már ebben a fázisában is szükséges lehet – az adatvédelmi felelős döntése alapján – további 

szakértők (jogász, informatikus, információbiztonsági elemző) bevonására. 

Az adatvédelmi felelős információt gyűjt az incidensről. Az incidens körülményeinek vizsgá-

lata és a kezdeti diagnosztikai lépések célja, hogy minél hamarabb, minél részletesebb infor-

máció álljon rendelkezésre az incidensről.  

Cél, hogy meghatározásra kerüljön: 

 az incidens jellege 

 az érintettek kategóriái és száma  
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 az érintett személyes adatok kategóriái és száma 

 a valószínűsíthető következmények 

 az érintett IT infrastruktúra, alkalmazói rendszer környezet, felhasználói kör, 

 ki vagy mi okozta az esemény bekövetkezését, 

 milyen sérülékenység, gyengeség került kihasználásra. 

Ebben a szakaszban elsősorban az incidens káros hatásának a minimalizálásához szükséges is-

mereteket kell összegyűjteni, feltárni, hogy meghatározható legyen az incidens súlyossági 

szintje, kiterjedtsége, annak érdekében, hogy a fellépő káreseményt minimalizálni lehessen. 

Az elemzés során kiemelt figyelmet kell fordítani az incidenshez kapcsolódó bizonyítékok 

szakszerű gyűjtésére és megőrzésére. Az összegyűjtött releváns információkat a kapcsolódó 

nyilvántartásban rögzíteni kell. Amennyiben indokolt az incidens természetéhez illeszkedően 

azonnali válaszlépésként meg kell tenni a szükséges és lehetséges intézkedéseket az incidens 

elhatárolására. Cél, hogy a fellépő károk minimalizálása érdekében az incidens kiterjedését, a 

további károkat megakadályozzuk. Az elhatárolási módszer kiválasztásánál figyelembe kell 

venni a bizonyítékgyűjtési elvárásokat és az üzleti alkalmazások és egyéb szolgáltatások által 

támasztott rendelkezésre állási követelményeket. 

10.6. Döntés az Incidensről  

Az azonnali kárenyhítő intézkedések megtételét követően, vagy ha lehetséges azzal egyidőben 

az adatvédelmi tisztviselő kiértékeli az incidens a következő szempontok alapján:  

 Érintettek száma, köre 

 Érintett személyes adatok kategóriái 

 Az érintett adatrekordok száma, köre 

 Érint-e különleges adatot 

 Könnyen/nehezen azonosíthatók az érintett természetes személyek 

 Érint-e gyermekeket vagy hátrányos helyzetű/ sérült embereket 

 Sérült-e a személyes adatok bizalmassága 

 Sérült-e a személyes adatok integritása 

 Sérült-e a személyes adatok rendelkezésre állása 

 Szándékos károkozás történt? 

 A jogsértés (lehetséges) következményei, annak súlyossága 

Minden egyes szempont értékelését rögzíteni kell az adatvédelmi incidensek nyilvántartásában. 

Az egyes szempontok áttekintését követően amennyiben az incidens nem zárható le az 9.5.7. 

pontban megfogalmazott szempontok alapján az adatvédelmi tisztviselő döntést hoz az incidens 

eszkalálásáról. 

10.7. Az incidens lezárása, ha az egyértelműen nem jár kockázattal Érintettek 

számára 

Amennyiben a gyorselemzés során egyértelműen bebizonyosodik, hogy a bejelentés téves volt 

vagy a korábban megtett biztonsági intézkedések (pl.: titkosítás) következtében az Érintettek 

személyes adatai nincsenek veszélyben az incidens vizsgálata a adatvédelmi tisztviselő döntését 

követően lezárható. Az adatvédelmi felelős a incidenst és a hozzá kapcsolódó összes bizonyí-

tékot dokumentálja. 

A bejelentett incidens lezárható például a következő esetekben: 

1. Titkosított notebook vagy USB adathordozó elvesztése/ eltulajdonítása esetén. 

2. Személyes adatok rendelkezésre állásának sérülése esetén abban azt esetben, ha az in-

formatikai mentési rendszerből az adatok hiánytalanul visszaállításra kerültek. 

3. Személyes adatok integritásának sérülése esetén, ha a ha az informatikai mentési rend-

szerből az adatok az eredeti állapotban visszaállításra kerültek. 
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10.8. Az incidens eszkalálása  

Az adatvédelmi tisztviselő a 9.5.6. pontban meghozott döntése alapján az incidens eszkalálásra 

kerül, azaz az incidenskezelés további folyamatába bevonásra kerül a Társaság ügyvezetőjét. 

Az eszkalációt követően, a kibővített csoport újraértékeli az adatvédelmi incidens kockázatait 

és döntést hoz az incidens kezeléséről, amely a következő lehet: 

1) az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és 

szabadságaira nézve és 9.5.7 pontban meghatározottak mentén lezárásra kerül. (Az adat-

védelmi tisztviselő rosszul ítélte meg a helyzetet vagy újabb korábban nem ismert körül-

mény került a vizsgálat fókuszába) 

2) az incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabad-

ságaira nézve. Az incidenskezelést folytatni kell és az incidenst be kell jelenti az illetékes 

adatvédelmi hatóságnak a 9.5.10. pontban meghatározottak alapján. 

3) az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és 

szabadságaira nézve. Az incidenskezelést folytatni kell és az incidenst be kell jelenti az 

illetékes adatvédelmi hatóságnak a 9.5.10. pontban meghatározottak alapján és az inci-

densről tájékoztatni kell az érintetteket az 9.5.11. pontban meghatározottak alapján. 

Az incidens magas kockázatúnak kell tekinteni minimálisan a következő esetekben: 

a) Ha az incidens különleges adatokat, kiemelten gyermekek különleges adatait érinti 

b) Ha az incidens az adatkezelési folyamatban kezelt összes adatot érinti 

c) Ha az incidens az érintett pénzügyi adatainak integritását érintette 

10.9. Kommunikáció 

Az incidenskezelésbe bevontak körén túl bármilyen kommunikáció csak a Társaság ügyveze-

tőjének jóváhagyásával lehetséges. 

Az incidens természetétől és súlyosságától függően a Szervezet tájékoztatja a következő érde-

kelti köröket: 

 az illetékes felügyeleti hatóságot (lásd: 9.5.9. pont) 

 az érintetteket (lásd: 9.5.10. pont) 

 a Társaság munkatársait, illetve azok adott csoportjait, 

 azokat az adatkezelőket, akik személyes adatokat adtak át a Társaság részre további 

adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra, és az átadott személyes adatok érintettek az 

incidensben 

A média, illetve a fenti felsorolásban nem szereplő személyek és szervezetek részére tájékoz-

tatás adására csak a Társaság ügyvezetője jogosult. 

10.10. Bejelentés a felügyeleti hatóságnak 

Azt az adatvédelmi incidenst, amely valószínűsíthetően kockázattal jár az adatvédelmi tisztvi-

selő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adat-

védelmi incidens a Szervezet tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak 

(NAIH - https://www.naih.hu/).  

Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, a bejelentéshez mellékelni szükséges a kése-

delem igazolására szolgáló indokokat is. 

A bejelentésnek legalább a következőket kell tartalmaznia (összhangban a hatóság által elvár-

takkal): 

 ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érin-

tettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok 

kategóriáit és hozzávetőleges számát; 

 közölni kell a bejelentő adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit; 

https://www.naih.hu/
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 ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következménye-

ket; 

 ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy ter-

vezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő eset-

leges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Ha nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azokat további indokolatlan késede-

lem nélkül később részletekben kell közölni. 

A bejelentéseket minden esetben írásos formában, a hatóság által biztosított felületen / formá-

ban kell megtenni.  

A bejelentések kapcsán a szervezet adatvédelmi tisztviselője  

 nyilvántartást vezet a bejelentésektől,  

 köteles meggyőződni a bejelentések hatósághoz történő megérkezéséről,  

 további kommunikációt folytat az bejelentett incidensek hatósági megítéléséről és a 

teendőkről. 

10.11. Érintettek tájékoztatása 

Arról az adatvédelmi incidensről, amely valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a Társaság 

indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintetteket. 

Az érintettek részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvé-

delmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket: 

 a Társaság adatvédelmi tisztviselőjének nevét, elérhetőségét, 

 az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, 

 a Társaság által az adatvédelmi incidens javítására tett vagy tervezett intézkedéseket, 

beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos követ-

kezmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Az értesítés összeállítását a szervezet adatvédelmi tisztviselője végzi és a szervezet ügyvezetője 

hagyja jóvá. 

Az értesítéstől el lehet tekinteni, korlátozni lehet, illetve halasztani lehet a következők mérle-

gelésével: 

 a Társaság 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 alkalma-

zása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított szemé-

lyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

 a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, ame-

lyek biztosítják, hogy a „magas kockázat” a továbbiakban valószínűsíthetően nem 

valósul meg; 

 a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, ilyen esetekben az érintette-

ket nyilvánosan közzétett információk (pl. honlap, média stb.) útján kell tájékoztatni, 

vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan 

hatékony tájékoztatását. 

Ha a Társaság még nem értesítette az érintetteket az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti ha-

tóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal 

jár-e, elrendelheti az érintett(ek) tájékoztatását, vagy megállapíthatja a fenti bekezdésben emlí-

tett feltételek valamelyikének teljesülését. 

Az érintettek felé megvalósult tájékoztatásról a Társaság adatvédelmi tisztviselője nyilvántar-

tást vezet. 



oldal 28 / 63 
 

10.12. Javító intézkedések tervezése és végrehajtása 

A károk enyhítését és az incidens lokalizálását követően az adatvédelmi tisztviselő az incidenst 

kiváltó ok megtalálásával, meghatározásával foglalkozik. Az javító intézkedések kidolgozása-

kor a meglévő intézkedéseket mind a szervezési, a technikai és az információbiztonsági terüle-

teken át kell tekinteni.  

A Társaság ügyvezetője felelős a javító intézkedések végrehajtásához szükséges erőforrások 

biztosításáért és a javító intézkedések jóváhagyásáért. 

A kidolgozott és jóváhagyott javító intézkedéseket az adatvédelmi incidensek nyilvántartásába 

be kell vezetni. 

10.13. Incidenskezelési megállapodások más szervezettekkel 

A Szervezet incidenskezelési megállapodásokat ír alá minden partnerével, amely 

 számára adatfeldolgozást végez vagy 

 akinek a Szervezet adatfeldolgozást végez. 

A megállapodásban részletezni kell az átadott adatkategóriák és az adatfeldolgozási folyamat 

ismeretében, hogy milyen eseményeket tekintenek adatvédelmi incidensnek. Az ismerté vált 

adatvédelmi incidensekről minden félnek nyilvántartást kell vezetnie. 

Az Szervezet az adatfeldolgozókkal kötött szerződés alapján elvárja minden adatfeldolgozójá-

tól, hogy a náluk bekövetkezett adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően 

indokolatlan késedelem nélkül jelentsék. 

A jelentés tartalmának legalább azokat az információkat kell tartalmaznia, amelyek az adatfel-

dolgozónak is szükségesek lehetnek az incidens hatásainak megfelelő felméréséhez. A bejelen-

téseket minden esetben a Társaság kijelölt adatvédelmi tisztviselője felé kell megtenni írásos 

(e-mail) formában, és meg kell győződni annak tudomásulvételéről. 
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Mellékletek 
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1. számú melléklet: 

MUNKASZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS MUNKAVÁLLALÓK RÉSZÉRE 

 

 

 

A munkaviszony fennállása alatt munkavállaló az előtte feltárt, a Társaság működésével kap-

csolatos információkat a Társaság adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatában meghatározott 

szabályok szerint köteles kezelni. Amennyiben a munkavállaló munkavégzéssel kapcsolatos 

bármely információt nem az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezel, 

önálló adatkezelővé válik, és alapot adhat a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv. 78. 

§ (1) szerinti azonnali hatályú felmondás munkáltató által történő kezdeményezésére. 
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2. számú melléklet: 

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 
 

 

Alulírott, 

Név:        

Születési hely, születési idő:     

Édesanyja neve:       

jelen titoktartási nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok a fennálló szerződéses jogvi-

szonyom során tudomásomra jutott, az üzleti titok kategóriájába tartozó információk megőrzé-

sére.  

Tudomásul veszem, hogy az üzleti titok megőrzésével kapcsolatos szabályok szándékos, vagy 

súlyosan gondatlan megszegése, az üzleti titok védelme alatt álló, jelen nyilatkozatot szintén 

aláíró gazdasági társaság részéről az üzleti titok megsértése körébe tartozó szankcionálást von-

hat maga után. 

Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben munkaviszonyom, bármelyik fél kezdeménye-

zésére megszűnik, a munkaviszonyom alatt tudomásomra jutott üzleti titkot(kat) a megszűnést 

követő 3 (három) év időtartamig nem adhatom ki harmadik fél részére.  

Felek üzleti titok fogalma alatt a Ptk. 2.47.§ (1) bek.-ben meghatározott fogalmat értik: 

„Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert, vagy az érin-

tett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan 

tény, tájékoztató, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek 

által történő megszerzése, hasznosítása, másoknak való közlése vagy nyilvánosságra ho-

zatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené, vagy veszélyez-

tetné, feltéve hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogo-

sultat felróhatóság nem terheli” 

 

A titoktartási nyilatkozatot annak értelmezése és megértése után saját kezűleg aláírtuk: 

 

Nagykanizsa, …….. év ………..… hónap ……. nap 

 

 

……………………………….    ………………………………. 

Üzleti titok kötelezettje             Üzleti titok jogosultja 
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3. számú melléklet: 

INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT FELHASZNÁLÓI NYILATKOZAT 

 

FEFEŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT 

 

A nyilatkozat aláírásával felhasználók kinyilvánítják, hogy munkájuk során a lehető legna-

gyobb gondossággal járnak el az IT rendszerek használata során. Ismerik az Informatikai Biz-

tonsági Szabályzatban (továbbiakban: IBSZ) lefektetett IT biztonsági kontrollokat, követelmé-

nyeket és a velük kapcsolatos felelősségeiket. Mindent megtesznek azért, hogy szándékos vagy 

gondatlan magatartásukból eredően a Társaság érdekei és Informatikai rendszerei ne szenved-

jenek el sérüléseket, károkat. 

 

Felelősségi nyilatkozat 

 

Név: ..............................................................................................................................................  

 

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft (továbbiakban: Társaság) munkavállalója kijelenten, a felada-

taim ellátásához szükséges információ biztonsági ismeretekkel rendelkezem. 

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Társaság információs rendszereiben kezelt alkalma-

zások, fájlok, levelek bizalmasak, a Társaság tulajdonát képezik, így azokat az rendszergazda 

és az ügyvezető ellenőrizheti. Az ellenőrzés kiterjedhet az Internet használati és az elektronikus 

levelező rendszer tevékenységek nyomon követésére. Jelen nyilatkozat aláírásával tanúsítom, 

hogy a Társaság IT biztonsági szabályait ismerem, és betartom. 

Kijelentem, hogy a munkavégzés során megismert bizalmas személyes, különleges, valamint a 

szervezet titkát képező adatokat, információkat megőrzöm, az általam megismert adatok külső 

félnek nem adom ki. 

Amennyiben tudomásomra jut, hogy az IBSZ-ben leírt biztonsági szabályokat bárki megsérti, 

azt köteles vagyok írásban jelenteni az adatvédelmi tisztviselőnek és a rendszergazdának. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam végzett tevékenység során szándékosan vagy 

gondatlanságból 3. személy részére illetéktelenül továbbított/kikerült adat miatt bármely ter-

mészetes vagy jogi személynek kára keletkezik, akkor az adott kárért teljes körű anyagi fele-

lősséggel tartozom. Kijelentem továbbá, hogy a jelen „Felhasználói Nyilatkozatban" leírtakat 

megszegem, úgy munkajogi, kártérítési és büntetőjogi felelősségem áll fenn. 

 

 

Nagykanizsa, ……….év  ......................... hó …….. nap 

 

 

………………………………. 

munkavállaló   
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4. számú melléklet: 

ELEKTRONIKUS BELÉPTETŐ RENDSZER ADATKEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS  

MUNKAVÁLLALÓI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Munkavállalói tájékoztató  

beléptető – létszámnyilvántartó rendszer üzemeltetéséről 
 

Munkavállaló neve: ......................................................................................................................  

Születési neve:……………………………………; Anyja neve: ……………………………… 

Születési helye, ideje: ...................................................................................................................  
 

Tisztelt Munkavállalónk! 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 9-11.§ - a, valamint az információs önrendel-

kezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 20. § értelmében tájékoz-

tatom, hogy a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft továbbiakban: Társaság / 8800 Nagykanizsa, Petőfi 

Sándor u 5. sz / beléptető – létszámnyilvántartó rendszert üzemeltet. 

A beléptető – létszámnyilvántartó rendszer üzemeltetésének célja: az élet és a testi épség 

megóvása a területen tartózkodó munkavállalók pontos létszámának ismerete alapján. 

Az adatkezelés jogalapja: a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv, valamint a személy 

és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.évi 

CXXXIII. tv. 

A kezelt adatok köre vendégek esetén: Név, kártya azonosító, kilépés-belépés időpontja, ki-

hez, milyen célból érkezett, ha szervezet képviselője, akkor szervezet megnevezése. 

A kezelt adatok köre munkavállalók esetén: Név, kártya azonosító, kilépés, belépés idő-

pontja, aláírás. 

Az adatkezelés időtartama:  

A belépésre való jogosultság megszűnését követően a rendszer működtetése során keletkezett 

adatokat, valamint a papír alapon keletkezett adatokat a jogszabályi előírások szerint, de legké-

sőbb az érintett adatai kezelésére vonatkozó nyilatkozat visszavonásának szóbeli vagy írásbeli 

közléséig.  

Az adatok tárolásának helye: a 8800 Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5 sz alatti található székhelyen 

Titkárságán. 

A Társaság az elektronikus beléptető – létszámnyilvántartó rendszer használatával kapcsolatos 

adatok kezeléséről adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot készített, mely a társaság portá-

ján megtekinthető. A szabályzat alapján Ön a Társaság adatkezelésre jogosult vezetőjéhez meg-

kereséssel fordulhat, melyben jogosult az információs önrendelkezési jogról és az információ-

szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően személyes adatainak 

kezeléséről tájékoztatást, valamint adatainak helyesbítését, törlését, ill. zárolását kérni. Tájé-

koztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban meg-

található elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és In-

formációszabadság Hatósághoz fordulni. 
 

Nagykanizsa, …... év ……………… hó ….. nap 

…………………………………. 
Lérántné Mátés Valéria ügyvezető 

a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft   

               képviseletében 

A tájékoztatást megkaptam: 

Nagykanizsa, …... év ……………… hó ….. nap …………………………………. 
Munkavállaló  
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5. számú melléklet: 

EGYSZERI BELÉPÉSRE JOGOSULT LÁTOGATÓK ADATAINAK KEZELÉSE  

/ MINTA / 

 

 

 

Tájékoztató egyszeri belépésre jogosult látogatók 

regisztrációjához 
 

 

 

Látogató neve: ..............................................................................................................................  

Képviselt szervezet neve: .............................................................................................................  

 

Tisztelt Partnerünk, Vendégünk! 

 

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft / 8800 Nagykanizsa, Petőfi Sándor u. 5./ adatfelvételi nyom-

tatványon megadott személyes adatait az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában meg-

határozott elvek alapján kezeli. 

 

Az adatkezelés időtartama:  

Az érintett személy adatai kezelésére vonatkozó visszavonó nyilatkozat szóbeli (A  vagy írás-

beli közlésének napjáig. 

A kezelt adatok köre: Név, kártya azonosító, kilépés-belépés időpontja, kihez, milyen célból 

érkezett, ha szervezet képviselője, akkor szervezet megnevezése. 

A látogatói regisztráció aláírásával Ön hozzájárul személyes adatainak, fentiekben meghatáro-

zott szervezet általi, kezeléséhez. 

 

 

 

Aláírás: ………………………………………………… 
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6. sz. melléklet: 

HONLAPON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSRŐL 

 

Tájékoztató a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft  

www.kanizsarehab.hu honlapján megvalósuló adatkezelésről, valamint  

a Kanizsa Rehab Nonprofit kft üzleti partnereire vonatkozó  

Általános Szerződési Feltételekről 

 

1. A tájékoztató célja: 

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft / Továbbiakban: Társaság / 8800 Nagykanizsa, Petőfi S.  u 5. 

/ az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tör-

vényben /Infotv./ foglaltaknak megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét. A 

tájékoztató célja, hogy a Társaság honlapját megtekintő látogatók tájékoztatást kaphassanak a 

Társaság által a honlapon kezelt adatokról, és az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerült egyéb 

tevékenységről. Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak megegyeznek az Info törvényben meg-

határozott fogalmakkal. 

 

2. Fogalmi meghatározások: 

adat továbbítása: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé té-

tele. 

adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, füg-

getlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján, beleértve a jogszabály 

rendelkezésére alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi. 

adatkezelés: az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy 

a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehango-

lása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 

felhasználásának megakadályozása. 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját megha-

tározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 

végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja. 

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. 

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

adatnyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földraj-

zilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, mely meghatározott ismérvek alap-

ján hozzáférhető 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olya módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges. 

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a jogosulatlan 

hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés 

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatá-

rozott időre történő korlátozása céljából. 

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy 

büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények 

felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés végrehajtási szervezeteknél keletkezett, és 

az érintettekkel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat 
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érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 

közvetve - azonosítható természetes személy. 

harmadik személy: olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel; az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval. 

harmadik ország: minden olyan állam, amelyen nem EGT - állam. 

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezést adja a rá vonatkozó személyes 

adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez. 

különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kissebséghez tartozásra, a politikai véle-

ményre, pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, párttagságra, az egészségi álla-

potra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat 

nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat-különösen az érintett neve, azonosító 

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságra jellemző ismeret-, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következ-

tetés. 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

 

3. Az Adatkezelő adatai: 

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft a www.kanizsarehab.hu weboldalon üzemeltetett webáruház 

adatkezelésével kapcsolatosan az Ektv. 4§ alapján az alábbi tájékoztatást nyújtja: 

 Szolgáltató:     Kanizsa Rehab Nonprofit Kft 

 Szolgáltató székhelye:   8800 Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5. 

 Elektronikus levelezési cím:  info@kanizsarehab.hu 

 Nyilvántartásba bejegyző bíróság:  Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága 

8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2. 

 Engedélyező hatóság név, cím:  Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága 

8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2. 

 Szolgáltató adószáma:   22326852-2-20 

 Tárhely szolgáltató megnevezése, címe:  

Arcusnet Star Kft. (1033 Budapest, Búza u. 14.) 

 

4. Adatfeldolgozók adatai 

Az Adatkezelő az adatokat a vevők és rendeléseik nyilvántartása és a szerződések teljesítése 

céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére: 

 Weboldal üzemeltetés: 
Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 8800 Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5.  

 készlet nyilvántartási és logisztikai adatok:  
Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 8800 Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5;  

 IT szolgáltatások:  
Cre-Art Stúdió Bt. (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 15.) 

Arcusnet Star Kft (1033 Budapest, Búza utca 14.) 

Rooter Fejlesztő Kft (8800 Nagykanizsa, Berzsenyi D. u. 5/A) 

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést 

érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az 

Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhet-

nek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és 

megőrizni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók belső munkatársai ismer-

hetik meg. 
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5. Az adatkezelés jogalapja 

Adatkezelés jogalapja a Vevő hozzájárulása, melyet a Vevő a regisztráció és a megrendelés 

során, vagy hírlevélre feliratkozás útján a jelen Tájékoztató elfogadásában megnyilvánuló ön-

kéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatával ad meg az Info tv. 5. § (1) bekezdé-

sének a) pontja alapján. 

 

6. Az adatkezelés célja és időtartama 

Az Adatkezelő a Vevővel kötött szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosí-

tása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, az azzal kapcso-

latos követelések érvényesítése, valamint a Webáruház Vevő általi használata és a Vevő részére 

általános információk (pl. ÁSZF módosítás) eljuttatása céljából kezelheti a Vevő azonosításá-

hoz szükséges, a Vevő által a regisztráció során megadott természetes személyazonosító adato-

kat, lakcímet, email címet és telefonszámot. 

Ezen adatok kezelése az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez technikailag elen-

gedhetetlenül szükséges. Az Adatkezelő a Vevő külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása 

esetén az adatkezelést a Vevő részére reklámküldemények, ajánlatok küldése céljából is végzi 

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 

XLVIII. törvény rendelkezései szerint. A Vevő a hírlevélben található link alkalmazásával, 

vagy az Adatkezelő 3. pontban rögzített elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére az 

Adatkezelő a továbbiakban reklámküldeményt küldjön.  

A Vevő az adatait a regisztráció során vagy hírlevélre feliratkozáskor adja meg, és azokat Adat-

kezelő ettől kezdődően a regisztráció törléséig, illetve a hírlevélről leiratkozásig kezeli. Az ada-

tok törlése, illetve leiratkozás a jelen Tájékoztatóban írtak szerint a Vevő kérésére bármikor 

megtörténhet. A számviteli előírások alapján Adatkezelő a számviteli bizonylatokat és így a 

nyilvántartás alapjául szolgáló adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) 

bekezdés alapján nyolc évig köteles megőrizni. 

 

3. Webshop üzemeltetés: 

Az adatkezelés célja: 

A Társaság honlapjain keresztül a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft által forgalmazott termékek 

internetes szolgáltatáson keresztül történő értékesítése, valamint kapcsolattartás regisztrált ügy-

felekkel. 

A kezelt adatok köre: 

Vezetéknév, keresztnév, cégnév, jelszó, email cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, 

fizetendő összeg, regisztráció időpontja, vásárlás időpontja, IP cím. Önkéntesen megadható 

adat a születési dátum. A Vevő a regisztráció elküldésével nyilatkozik, hogy 16. életévét betöl-

tötte. 16 éven aluli személy a Webáruházban nem regisztrálhat, tekintettel arra, hogy az Infotv. 

6 § (3) bekezdése alapján adatkezeléshez történő hozzájárulást tartalmazó jognyilatkozatának 

érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. 

A Webáruház használatából eredően kezelt adatok 

Sütik használata: A Webáruház látogatása során a Vevő számítógépére kerülnek elmentésre 

szövegformátumú fájlok (továbbiakban: Sütik). Az Adatkezelő főként az ún. Session-Cookies 

sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek segítségével lehet 

megjeleníteni a kosár tartalmát bármilyen oldal nézegetése közben, itt olvashatja el a Vevő, 

mennyi árut tett eddig kosarába és mi ezek aktuális együttes ára. Ezek a szövegformátumú fáj-

lok személyes adatokat nem tartalmaznak. Ezenkívül az Adatkezelő használ olyak sütiket is, 

melyek több látogatás során használatosak. Ezek a sütik sem tartalmaznak cím adatokat (mint 

például a Vevő nevét, email címét, stb.) vagy más személyes adatokat, kizárólag az alábbi ada-

tokat: a Vevő IP címe. Főleg ezek a Sütik biztosítják azt, hogy az Adatkezelő Webáruházának 

ajánlata barátságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Ezeknek a fájloknak köszönhe-

tően lehetséges például, hogy a honlapon megjelenjenek azok az információk, melyek külön a 
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Vevő érdekeinek felelnek meg. Egyetlen cél az, hogy az ajánlat a lehető legjobban alkalmaz-

kodjon a Vevő igényeihez és a böngészés a lehető legkényelmesebb legyen. A Vevő személyé-

nek azonosítása ezen Sütikkel nem lehetséges.  

Természetesen a böngésző beállítható úgy is, hogy több látogatás alatt használt Sütiket a me-

revlemezre ne mentse el, azonban csak a sütik használatával használhatja ki és élvezheti teljes 

mértékben a Vevő a Webáruház egyes funkcióit. Például ha árut helyez a kosárba, a szerver 

elolvassa a süti kódját és ezzel megjegyzi, hogy az áru a Vevő kosarába tartozik. Ha a Vevő 

vásárlás céljából látogatott Webáruház után más honlapokat látogat meg és utána visszatér a 

vásárláshoz, a kosarában benne marad mindaz, amit korábban beletett. Ez a szolgáltatás például 

csak a sütik használatának engedélyezésével lehetséges. Ezért Adatkezelő javasolja, hogy a Sü-

tiket a Vevő hagyja bekapcsolva.   

A Sütik megtekintése és törlése általában a webböngésző beállítások funcikóját választva bár-

mikor lehetséges, erről további információt a webböngésző “Súgó” funkciójából kaphat.   

Ha Ön felkeresi a www.kanizsatextil.hu egyik oldalát, amely rendelkezik ilyen bővítménnyel, 

a bővítmény közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebookkal és a Google+-szal. Ha Ön be van 

jelentkezve a Facebookon vagy a Google-nál, azok hozzárendelhetik az Ön látogatását Face-

book, illetve Google+-fiókjához. Ha alkalmazza a bővítményeket, például a „Tetszik” gombra 

kattint, vagy hozzászólást ír, a böngészője közvetlenül továbbítja az adott információt a Face-

book felé, ahol az tárolásra kerül. A Facebookról, illetve a Google+-ról történő kijelentkezés 

megakadályozza az adatoknak az Ön profiljához történő hozzárendelését. A vállalatok webol-

dalaikon (Facebook adatvédelmi tájékoztató, Google adatvédelmi nyilatkozat, Pinterest adat-

védelmi politika) részletes információkat bocsátanak rendelkezésre adatainak a hozzájárulása 

megadását követően történő használatának jellegéről, céljáról és adatainak további feldolgozá-

sáról. Ugyanitt további információkat talál a jogaira, magánélete védelmét célzó beállításokra 

és ellentmondási jogának gyakorlására vonatkozóan. 

Az adatkezelés jogalapja: 

Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 

5.§-a, alapján a webshopban regisztrált személyek önkéntes hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: 

A regisztrációra való törlési kérelem beérkezéséig. Számviteli bizonylatok tekintetében a Szám-

vitelről szóló 2000. évi C. törvény 169 § (2) bekezdés alapján 8 év.  

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft a webshop üzemeltetéséhez kapcsolódóan azon vásárlók ada-

tairól, akik tiltakoznak személyes adataik kezelése ellen az 1995.évi CXIX. törvény alapján 

tilalmi listát vezet, melyet minden egyes üzletszerzés céljául szolgáló megkeresés során leel-

lenőriz. 

4. Ügyfélregisztrációs rendszer: 

Az adatkezelés célja: 

Az adatkezelő ügyfél regisztrációs rendszer működtet, melynek célja a természetes személyek 

és a vele egy háztartásban élő családtagok, ill. jogi személyek részére történő egyedi kedvez-

mények biztosítása, személyre szóló ajánlatok elkészítése, és közvetlen tájékoztatás az aktuális 

ajánlatokról és akciókról. 

Adatkezelő a személyes adatokat direktmarketing és közvetlen üzletszerzés céljából harmadik 

félnek ill. vállalkozásnak nem továbbít. 

A kezelt adatok köre: 

 Természetes személy esetén: Név, lakcím, email cím, telefonszám 

 Jogi személy esetén: Cégnév, székhely, adószám, email cím, telefonszám 

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról 

szóló 2011.évi CXII. tv 6.§-alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker tv 13 §, ill. a Grt 

tv 6.§ 
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Az adatkezelés időtartama: 

 Vásárlói személyes adatok kezelése tekintetében: Az érintett személyes adatai kezelé-

séhez való hozzájáruló nyilatkozata szóbeli vagy írásbeli visszavonásának közléséig. 

 Direktmarketing célú hozzájárulás estén a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig 

 Vásárlások számviteli adatainak tekintetében 8 év 

5. Jogorvoslati lehetőségek: 

Az érintett személy személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől péntekig, 8-16 óra között 

hangrögzítés nélkül kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai 

helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Az adatkezelő az igénybejelentéstől számított 

legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül a panaszt kivizsgálja, és írásos tájékoztatót nyújt. 

Amennyiben az adatkezelő által a valóságnak nem megfelelő személyes adat kerül nyilvántar-

tásba vételre, az adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll 

rendelkezésre. 

Az adatkezelő a személyes adatot törli ha: 

 ha kezelése jogellenes 

 az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható 

 az érintett kéri 

 az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 

ideje lejárt 

 ezt bíróság vagy hatóság elrendelte 

 

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatko-

zatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat: 

 Kanizsa Rehab Nonprofit Kft /8800 Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5./ 

 Zalaegerszegi Törvényszék /8900 Zalaegerszeg, Várkör u. 2./ 

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1530 Budapest, Szilágyi Er-

zsébet fasor 22/C 

 

 Az Általános Szerződési Feltételekről szóló tájékoztatót elolvastam, hozzájárulok személyes 

adataim kezeléséhez. 

 Az Általános Szerződési Feltételekről szóló tájékoztatót elolvastam, hozzájárulok a Kanizsa 

Rehab hírlevél elektronikus úton történő küldéséhez 

 Az Általános Szerződési Feltételekről szóló tájékoztatót elolvastam, hozzájárulok személyes 

adataim direktmarketing célból történő felhasználásához 

  



oldal 40 / 63 
 

7. számú melléklet  

KAMERÁVAL MEGFIGYELT TERÜLET 
(A megfigyelt terület belépési pontjaira kihelyezendő tájékoztató tábla) 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) az objektum 

területén a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 

2005. évi CXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Szvmt.) meghatározottak szerint elektronikus megfi-

gyelőrendszert üzemeltet. Az elektronikus biztonságtechnikai rendszerek személyes adatokat, képfel-

vételeket rögzítenek és tárolnak a hatályos jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően. 

Az adatkezelés alapadatai: 

adatkezelés célja: az objektum biztonságának és a Társaság vagyoni javainak megóvása, valamint a 

megfigyelt területen tartózkodó személyek testi épségének és vagyoni javainak megóvása vagyonvé-

delmi 

célból 

kezelt adatok köre: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely, tar-

tózkodási idő) 

adatkezelés jogalapja: 

 külső személyek vonatkozásában: az érintett ráutaló magatartással tanúsított hozzájárul 

[Szvmt. 31. § (2) 

 munkavállalók vonatkozásában: GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti érdekmérlegelés alapján 

adattárolás határideje: 

- a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3, azaz három munkanap elteltével törlésre 

kerül [Szvmt. 31. § (2)] 

- a mennyiben a felvételt jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy a Társaság azt ne 

semmisítse meg, ám a megkeresésre nem kerül sor, úgy a megkereséstől számított 30, azaz harminc 

nap elteltével törlésre kerül [Szvmt. 31. § (2)] 

adatkezelés módja: elektronikusan 

adatkezelés helye:……………………………………………. 

adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozó: 

adatfeldolgozó: ………………………………………………….. 

adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: ………………………………………………. 

A megfigyelőrendszer által rögzített adatokhoz: 

Élőképet a Társaság azzal megbízott terület vezetője és az egyes telephelyeken működő megbízott va-

gyonvédelmi cég alkalmazottai látják. 

A rögzített felvételekhez a Társaság azzal megbízott terület vezetője és a szolgálatot nyújtó harmadik 

fél munkavállalója férhetnek hozzá. 

A személyes adatok, felvételek tárolásának időtartama: 
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A felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3, azaz három munkanap elteltével törlésre 

kerül [Szvmt. 31. § (2)]. Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt bírósági vagy más hatósági eljárás-

ban bizonyítékként felhasználják. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a fel-

vétel fent meghatározott törlési idején (három munkanapon) belül jogának, vagy jogos érdekének iga-

zolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A kérelemről a 

lehető legrövidebb időn belül az adatvédelmi felelős gondoskodik annak jelen szabályzat szerinti meg-

felelő őrzéséről. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a ha-

tóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. 

Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését 

kérték, nem kerül sor, a felvétel törlésre kerül, kivéve ha a tárolási határidő még nem járt le. 

A rögzített és tárolt személyes adatokkal, képfelvételekkel, érintett személy jogosult a Társaság vezető 

tisztségviselőjéhez, vagy adatvédelmi felelőséhez írásbeli megkeresésében (postai úton: 

……………………., vagy elektronikus úton: ……………………. személyes adatai kezeléséről tájé-

koztatást kérni, személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések 

kivételével – törlését kérni, tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, jogainak sérelme esetén bíró-

sághoz fordulni, valamint kártérítést kérni. 

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Ható-

ságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakhelye vagy tartózkodási helye szerint 

illetékes törvényszéknél élhet.   
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8. számú melléklet 

BETEKINTÉSI JOGGAL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK NYILVÁNTARTÁSA 
 
 
Társaság neve:     Kanizsa Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Rövidített neve:    Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 
Székhelye:     8800 Nagykanizsa, Petőfi S. utca 5. 
 
 

Betekintési joggal rendelkező személyek nyilvántartása 
 
 
 
 
 

Betekintési jogo-
sult neve 

Munkaköre 
 

Jogosultság megadá-
sának napja 
 

Betekintési 
jog mértéke 
 

Jogosultság 
megszűnésének 
napja 
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9. számú melléklet 

JEGYZŐKÖNYV KAMERÁS KÉPEKBE TÖRTÉNŐ BETEKINTÉSHEZ 
 

JEGYZŐKÖNYV 

1. Adatbetekintéssel érintett felvétel adatai: 

1.1 Felvétel helyszíne (kamera működésének a helye): 

1.2 Megtekintett felvétel terjedelme/időtartama(dátum- óra-perc formátumban kifejezve), illetve a va-

lós idejű felvétel megtekintésének kezdő, illetve befejező időpontja: 

2. Adatbetekintéskor részt vevő személyek neve (betekintési jogosultságuk alapja): 

3. Adatbetekintés helyszíne és ideje: 

4. Adatbetekintés indoka és célja: 

5. Adatbetekintés alapján a további adatkezelésre vonatkozó javaslat (a megfelelő aláhúzandó): 

 felvétel felhasználása további (polgári/büntető) eljárás indítása, ill. folytatása céljából 

 illetékes hatóság megkeresése alapján a releváns felvétel hatóság részére történő át-

adása 

 felvétel jogszabályok szerinti megsemmisítése, adatkezelés megszüntetése 

 egyéb: …………………………….. 

6. Az adatbetekintés során, annak körülményeivel kapcsolatban észlelt további relevánsesemények: 

Dátum: ………………….. 

 

………………………………….……………………. 

aláírás 

[adatbetekintésre jogosult neve] 

 

………………………………….……………………. 

aláírás 

(adatbetekintéskor jelen lévő egyéb jogosult személyek neve) 
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10. számú melléklet 

JEGYZŐKÖNYV KAMERÁS KÉPEK KORLÁTOZÁSÁRÓL 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 

KORLÁTOZÁS KEZDEMÉNYEZÉSE 

A korlátozás kezdeményezője: 

A korlátozási kezdeményezés indokának leírása: 

A korlátozni kívánt felvétel adatai: 

 felvétel helyszíne (kamera működésének helye): 

 a felvétel terjedelme/időtartama (dátum- óra-perc formátumban kifejezve): 

A korlátozás célja megfelelő aláhúzandó 

 felvétel felhasználása további (polgári/büntető) eljárás indítása, ill. folytatása céljából 

 illetékes hatóság megkeresése alapján a releváns felvétel hatóság részére történő átadása 

 felvétel jogszabályok szerinti megsemmisítése, adatkezelés megszüntetése 

 egyéb: 

Dátum: ………………….. 

………………………………………. 

kezdeményező aláírása   

__________________________________________________________________________________

___ 

 

DÖNTÉS A KORLÁTOZÁSRÓL 

 

A döntő személy 

 kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személy 

 adatvédelmi felelős 

 

A döntés 

 a kérés elfogadva, a zárolás megtörténik 

 a kérés megalapozatlan, a zárolás nem történik meg 

 a kérés a rendelkezésre álló adatok alapján nem meghozható, a zárolási kérés a zárolás kezde-

ményezőnek visszajuttatva további releváns adatok tisztázása céljából 

 

Dátum: ………………….. 

……………….……………………. 

a döntő személy aláírása  

__________________________________________________________________________________ 

 

KORLÁTOZÁS 

 

Korlátozás helyszíne és ideje: 

 

A végző személy: 

 

A felvétel: 

 átadásra került az illetékes eljáró hatóságnak, 

 átadásra került a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt sze-

mélynek az Elektronikus megfigyelőrendszer adatvédelmi szabályzata szerint 

 

Dátum: ………………….. 

…………………………….…………. 

a korlátozást végző személy aláírás 
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11. számú melléklet 

KORLÁTOZÁSI JOGGAL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK NYILVÁNTARTÁSA 
 

 
 
Társaság neve:     Kanizsa Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Rövidített neve:    Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 
Székhelye:     8800 Nagykanizsa, Petőfi S. utca 5. 
 

 
 

Korlátozási joggal rendelkező személyek nyilvántartása 
 
 
 
 

Korlátozási jogosult neve Munkaköre 
 

Jogosultság meg-
adásának napja 
 

Jogosultság 
megszűnésének 
napja 
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12. számú melléklet: 

BELSŐ NYILVÁNTARTÁS AZ ADATKEZELÉSEKRŐL ÉS ADATTOVÁBBÍTÁSOKRÓL 

 

Az adatkezelő megnevezése Adatkezelő címe 

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft 8800 Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5. 

 

Adatkezelés célja 
Adatkezelés jog-

alapja 

Az adatok kezelése 

során érintett szemé-

lyek köre 

Adatkezelés időtar-

tama 

Elektronikus belép-

tető rendszer üzemel-

tetése során a társa-

ság területére belépő 

személyek létszám 

nyilvántartása 

MT 2012.évi I.tv, 

SZVTV 2005.évi 

CXXXXIII.tv, Ven-

dégek esetében ön-

kéntes hozzájárulás 

Munkavállalók, ven-

dégek 

2005.évi CXXXIII.tv 

alapján 24 óra, ill. 6 

hónap 

Munkaviszony létesí-

tése és fenntartása 

MT 2012.évi I.tv, 

1995.évi CXVII. tör-

vény 

Munkavállalók 

 

1995.évi CXVII. tör-

vény, valamint 

2000.évi C. tv előírá-

sai alapján 

 

Adatfeldolgozó meg-

nevezése 
Adatfeldolgozó címe 

Adatfeldolgozás so-

rán végzett tevékeny-

ség 

Adatfeldolgozás hely-

ének megnevezése 

Medic-Clé Kft 8800 Nagykanizsa, 

Petőfi u. 1. 

Foglalkozásegészség-

ügyi szolgáltatás 

8800 Nagykanizsa, 

Petőfi u. 1. 

Cre-Art Stúdió Bt 8800 Nagykanizsa, 

Zrínyi M. u. 15. 

Informatikai szolgál-

tatás nyújtása 

8800 Nagykanizsa, 

Zrínyi M. u. 15. 

Rooter Kft 8800 Nagykanizsa, 

Berzsenyi D. u. 5/a 

informatikai szolgál-

tatás nyújtása 

8800 Nagykanizsa, 

Berzsenyi D. u. 5/a 

Mu-vill Szolgáltató Bt 8800 Nagykanizsa, 

Hunyadi tér 4. 

Munka- és balesetvé-

delmi szolgáltatás, al-

koholszondáztatás, 

környezetvédelmi ter-

mékdíj elszámolása 

8800 Nagykanizsa, 

Hunyadi tér 4. 

RK Tűz-Őr Kft 8800 Nagykanizsa, 

Király u. 15. 

Vagyonvédelmi 

szolgáltatás 

8800 Nagykanizsa, 

Király u. 15. 

NAV Zala Megyei 

Adóigazgatósága 

8900 Zalaegerszeg, 

Balatoni út 2. 

Bejelentés a foglal-

koztatott biztosí-

tottról 

Járulék nyilvántar-

tás 

8900 Zalaegerszeg, 

Balatoni út 2. 

Magyar Állam-

kincstár 

8900 Zalaegerszeg 

Kossuth L. u. 9-11. 

Táppénz kiutalás 

Szolgálati idő és jö-

vedelem nyilvántar-

tás 

8900 Zalaegerszeg 

Kossuth L. u. 9-11. 

BFKH Rehabilitá-

ciós Főosztálya 

1036 Budapest, La-

jos u. 160-162) 

Támogatás kiutalás 1036 Budapest, La-

jos u. 160-162 

ZMKH Zalaeger-

szegi Járási Hivatal, 

Foglalkoztatási, 

Családtámogatási 

és Társadalombiz-

tosítási Főosztály, 

8800 Nagykanizsa 

Sugár út 4. 

Megváltozott mun-

kaképességű mun-

kavállalók nyilván-

tartása 

8800 Nagykanizsa 

Sugár út 4 
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Foglalkoztatási 

Osztály 

Ellátás folyósításá-

hoz végzett nyilván-

tartás 

Nagykanizsai Járási 

Hivatal, Járási 

Munkaügyi Ki-ren-

deltsége  

8800 Nagykanizsa, 

Fő u. 24. 

Támogatás folyósí-

tásához végzett 

nyilvántartás 

Támogatás kiutalás 

8800 Nagykanizsa, 

Fő u. 24. 

EFOP-1.1.1-15 ki-

emelt pro-jekt 

SZGYF Intézmény-

fej-lesztési Főosz-

tály 

8800 Nagykanizsa, 

Zrínyi u. 15. 2. em. 

8.a 

Megváltozott mun-

kaképességű mun-

kavállalók nyilván-

tartása 

Ellátás folyósításá-

hoz végzett nyilván-

tartás 

8800 Nagykanizsa, 

Zrínyi u. 15. 2. em. 

8.a 

GINOP-5.2.4-16-

2017-01857 projekt 

1139 Budapest, 

Váci út 83. 

Projekt résztvevők 

adatainak gyűjtése 

1139 Budapest, 

Váci út 83. 

Verseny 99 Kft 8800 Nagykanizsa, 

Ady Endre utca 36. 

Könyvelési, bér-

számfejtési és TB 

ügyintézési szolgál-

tatás 

8800 Nagykanizsa, 

Ady Endre utca 36. 

 
Továbbított adatok felsoro-

lása 

Továbbítás címzettjének 

megnevezése 
Továbbítás jogalapja 

Vezető neve, születési ideje, 

lakcíme 

OTP Bank Nyrt, 8800 Nagy-

kanizsa, Deák tér 15. 

2017.évi LIII.tv a pénzmosás 

és a terrorizmus finanszíro-

zása megelőzéséről és meg-

akadályozásáról 

Vezető születési helye, ideje, 

anyja neve, állampolgársága, 

személyazonosító okmány tí-

pusa és száma, lakcímkártya 

száma 

OTP Bank Nyrt, 8800 Nagy-

kanizsa, Deák tér 15. 

2017.évi LIII.tv a pénzmosás 

és a terrorizmus finanszíro-

zása megelőzéséről és meg-

akadályozásáról 

Meghatalmazottak születési 

helye, ideje, anyja neve, ál-

lampolgársága, személyazo-

nosító okmány típusa és 

száma, lakcímkártya száma 

OTP Bank Nyrt, 8800 Nagy-

kanizsa, Deák tér 15. 

2017.évi LIII.tv a pénzmosás 

és a terrorizmus finanszíro-

zása megelőzéséről és meg-

akadályozásáról 

 

Munkavállaló neve, születési 

neve, adóazonosító jele, TAJ 

száma, anyja neve, születési 

helye, ideje, állampolgársága 

NAV Zala Megyei Adóigazga-

tósága 

8900 Zalaegerszeg, Balatoni 

út 2. 

Munkavállaló neve, születési 

neve, adóazonosító jele, TAJ 

száma, anyja neve, születési 

helye, ideje, állampolgársága, 

béradatok, TB adatok, letiltá-

sok adatai, előlegek adatai 

Verseny 99 Kft, 8800 Nagyka-

nizsa, Ady E. u. 36. 

2019/1. sz. Érdekmérlegelési 

teszt 

TAJ szám, születési év Magyar Államkincstár OSAP 1514. sz. Havi Egész-

ségbiztosítási Statisztikai Je-

lentés 

OSAP 2395. sz. Jelentés a le-

zárt keresőképtelen esetekről 
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OSAP 2396. sz. Jelentés a cse-

csemőgondozási díjat igény-

bevevőkről 

OSAP 1914. sz. Jelentés a 

gyermekgondozási díjat 

igénybevevőkről 

1997. évi LXXX. törvény és 

annak végrehajtásáról szóló 

195/1997. (XI. 5.) Korm. ren-

delet 

Munkavállaló neve, születési 

neve, adóazonosító jele, TAJ 

száma, anyja neve, születési 

helye, ideje, állam-polgársága 

Nagykanizsai Járási Hivatal, 

Járási Munkaügyi Kirendelt-

sége (8800 Nagykanizsa, Fő u. 

24.) 

2011. évi CXCI. törvény 

327/2012. (XI. 16.) Korm. ren-

delet 

Munkavállaló neve, születési 

neve, adóazonosító jele, TAJ 

száma, anyja neve, születési 

helye, ideje, állam-polgár-

sága, lakcíme, munkaszer-

ződé adatai, egészségügyi mi-

nősítés kódja,  

BFKH Rehabilitációs Főosz-

tálya (1036 Budapest, Lajos u. 

160-162) 

2011. évi CXCI. törvény 

327/2012. (XI. 16.) Korm. ren-

delet 

Munkavállaló neve, születési 

neve, adóazonosító jele, TAJ 

száma, anyja neve, születési 

helye, ideje, állam-polgár-

sága, lakcíme, munkaszer-

ződé adatai, egészségügyi mi-

nősítés kódja, 

ZMKH Zalaegerszegi Járási 

Hivatal, Foglalkoztatási, Csa-

ládtámogatási és Társadalom-

biztosítási Főosztály, Foglal-

koztatási Osztály (8800 Nagy-

kanizsa, Sugár út 4.) 

2011. évi CXCI. törvény 

327/2012. (XI. 16.) Korm. ren-

delet 

Munkavállaló neve, születési 

neve, adóazonosító jele, TAJ 

száma, anyja neve, születési 

helye, ideje, állam-polgár-

sága, lakcíme, munkaszer-

ződé adatai, egészségügyi mi-

nősítés kódja 

EFOP-1.1.1-15 kiemelt pro-

jekt SZGYF Intézményfej-

lesztési Főosztály (8800 Nagy-

kanizsa, Zrínyi u. 15. 2. em. 

8.a.) 

A megkötött egyéni foglalkoz-

tatási megállapodás 

Munkavállaló neve, születési 

neve, adóazonosító jele, TAJ 

száma, anyja neve, születési 

helye, ideje, állampolgársága, 

lakcíme, munkaszerződé ada-

tai 

GINOP-5.2.4-16-2017-01857 

projekt 

Európai Parlament és a Ta-

nács 2013. december 17-i 

1304/2013/EU Rendelete az 

Európai Szociális Alapról 

272/2014 (XI. 5.) Korm. ren-

delet 
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13. számú melléklet: 

MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS MUNKAVÁLLALÓI TÁJÉKOZTATÓ 

MINTA 

 

Munkavállalói tájékoztató  

a munkaviszonnyal kapcsolatos személyes adatok kezeléséről 
 

 

Munkavállaló neve: ......................................................................................................................  

Születési neve: ..............................................................................................................................  

Születési helye, ideje: ...................................................................................................................  

Anyja neve: ..................................................................................................................................  

 

Tisztelt Munkavállalónk! 

 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv. 9-11.§ - a értelmében tájékoztatom, hogy a 

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft / 8800 Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5 /munkavállalással kapcsolatos 

személyes adatait adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának megfelelően kezeli. Ön a sza-

bályzat alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak módosítá-

sát, vagy – a jogszabályban meghatározott adatkezelési kötelezettségek kivételével- törlését a 

szabályzatban feltüntetett elérhetőségeken. 

Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban 

megtalálható elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulni. 

 

Nagykanizsa, ……… év ………………….. hónap ……. nap 

……………………………………… 

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft  

képviseletében 

 

 

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát megismertem, a 

benne foglaltakat tudomásul vettem. 

 

Nagykanizsa, ……… év ………………… hónap …….. nap 

 

………………………………… 

Munkavállaló 
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14. számú melléklet: 

MUNKÁRA ALKALMAS ÁLLAPOT VIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV MINTA 

 

JEGYZŐKÖNYV ALKOHOLSZONDÁS ELLENŐRZÉS 

EREDMÉNYÉRŐL 
 

Az ellenőrzés ideje: 20…….év……………………hónap………….nap 

 

Az ellenőrzés helye: 

 ......................................................................................................................................................  

 

Ellenőrzött munkavállaló neve: ……………………………......…; beosztása:………………… 

Anyja neve: ………………………………; Születési helye, ideje: …………………………….. 

 

Az alkoholszondás ellenőrzés jogcímének és okának meghatározása: 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................  

Az alkoholszondás ellenőrzés véralkoholszintjének, illetve eredményének meghatározása: 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................  

Ellenőrzött személy: Az alkoholszondás ellenőrzés eredményét elfogadom – nem fogadom el* 

A szondázást fegyelmi felelősség mellett megtagadó személy indoka, a szondáztató véleménye: 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................  

A szondázással kapcsolatos esetleges egyéb körülmények, előzmények, tett intézkedések le-

írása: ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

A jegyzőkönyv 2 példányban készült, amelyből 1 példány az ellenőrzött személyt illeti. Ellen-

őrzött személy tudomásul veszi, hogy az alkoholszondás ellenőrzés vizsgálati eredményének 

kétségbe vonása esetén a munkáltató kalibrált alkoholszonda által készített nyomtatott formá-

tumú vizsgálati jegyzőkönyvet készít, melyet az alkoholszondás ellenőrzési jegyzőkönyv mel-

lékleteként kezel. 

 

A szondáztatást végző személy neve: ……………………………; Aláírása: ………………….. 

 

Az ellenőrzött személy aláírása: ………………………………………………………………... 

 

Tanú 1. Neve: ………………………………..……….., Sz.Ig.száma: …………………………. 

Lakcíme: ………………………………………………….; Aláírása: …………………………. 

 

Tanú 2. Neve: ………………………………..……….., Sz.Ig.száma: …………………………. 

Lakcíme: ………………………………………………….; Aláírása: …………………………. 
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15. számú melléklet: 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT FOTÓ, ILL. VIDEOFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉHEZ 

 
Munkavállalói tájékoztató ill. nyilatkozat videó,  

valamint fényképfelvételek készítéséről 

 

Munkavállaló neve: ......................................................................................................................  

Születési neve: ..............................................................................................................................  

Születési helye, ideje: ...................................................................................................................  

Anyja neve: ..................................................................................................................................  

 

Tisztelt Munkavállalónk! 

 

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:48 § - a, valamint az információs önrendel-

kezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. tv. 5. § értelmében tájékozta-

tom, hogy a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft / 8800 Nagykanizsa, Petőfi S. u. 5./ / továbbiakban: 

Társaság/ a munkavégzés során alkalmazott technológiáról, a munkafolyamatok bemutatásáról, 

a vállalat keretein belül szervezett eseményekről /sportnapok, családi nap/ oktató, tájékoztató, 

ill. bemutatófilmet, valamint fotókat készíthet, melyen a Társaság munkavállalói szerepelnek. 

A munkavállalókat a Társaság nem kötelezi a felvételeken történő szereplésre, ezt kizárólag a 

munkavállaló írásos hozzájárulása alapján teszi. A Társaság garanciális elemként kinyilvánítja, 

hogy a felvétel nem sérti a dolgozó személyhez fűződő, a jó hírnév, a becsület, illetve az emberi 

méltóság védelméhez fűződő jogait. 

A Társaság a videó, ill. fényképfelvételekkel kapcsolatos adatok kezeléséről adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzatot készített, mely a társaság titkárságán megtekinthető. A szabályzat 

alapján Ön a Társaság adatvédelmi tisztségviselőjéhez megkereséssel fordulhat, melyben jogo-

sult az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. 

törvény rendelkezéseinek megfelelően személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást, valamint 

adatainak helyesbítését, törlését, ill. zárolását kérni. 

Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban 

megtalálható elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulni. 

 

Nagykanizsa, ………. év ………………… hónap ……. nap 

 

………..…………………………………… 

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft képviseletében 

 

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát megismertem, a 

videó, ill. fényképfelvétel készítéséhez egyéni döntésem alapján  

hozzájárulok    nem járulok hozzá 

 

Nagykanizsa, …….. év …………………. hónap ……. nap 

 

……………………………… 

Munkavállaló   
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16. számú melléklet: 

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA IGÉNYLÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKÖZLŐ LAP  

ÉS ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 

Törzsvásárlói kártya adatlap 

 

Név: ……………………………………………………………………………………… 

Születési név: ……………………………………………………………………………. 

Születési hely, idő: ………………………………………………………………………. 

Lakcím: ………………………………………………………………………………….. 

Telefonszám: ……………………………………………………………………………. 

E-mail cím: ……………………………………………………………………………… 

Honnan ismeri üzletünket? 

  Sajtó (újság) Kirakat 

  Ismerős aján-

lotta Egyéb  

Évente hány alkalommal vásárolt a „Kanizsa Textil” Lakástextil Üzletben? 

  Soha nem vásároltam    1-2 alkalom 

  5-10 alkalom     10 alkalom felett 

Mennyire fontosak a következő információk abban, hogy Ön egy bizonyos márkájú termé-

ket vásároljon meg?  

  Nagyon 

fontos 

Viszonylag 

fontos 

Kevésbé 

fontos 
Nem fontos 

Ár         

Minőség         

Csomagolás         

Helyi termék         

Márkanév         

A termék reklámja         

     

Hol értesült a lakástextil üzlet Akcióiról? 

 Zalai Hírlap     Kanizsa Újság 

 Maraton     Internet/Facebook 

 Egyéb: 

…………………………………………………………………………………............... 
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Ön mennyire elégedett az üzletben található termékek minőségével?  

 

 Nagyon elégedett  Közepesen  Nem vagyok elégedett 

 

Mivel van megelégedve / vagy mivel nincs megelégedve a lakástextil üzletben? 

 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

Adatkezelési Nyilatkozat 

 

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. különös figyelmet fordít az adatok védelmére, s annak fel-

használására. Jelen Adatkezelési Nyilatkozat ezen adatok felhasználásáról tájékoztatja Önt. A 

Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatokat bizonyos 

szolgáltatásokhoz, mint például hírlevelekre való feliratkozáshoz, statisztikai kimutatásokhoz, 

honlap fejlesztéshez, valamint értékesítési támogatás céljából tárolja és dolgozza fel. A törzs-

vásárlói kártya adatlap kitöltése együtt jár a levelezési rendszerbe való felvétellel, ami tájékoz-

tató hírlevelet jelent akciókról, eseményekről.  

A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. az adatokat védett környezetben tárolja, harmadik félnek nem 

adja át. A személyes adatokat az érintett személy írásos kérésére a Kanizsa Rehab Nonprofit 

Kft. törli a vezetett adatbázisából.  

 

 

Alulírott, ……………………………………….. (név) a fent leírt Adatkezelési Nyilatkoza-

tot megértettem, és elfogadom, a törzsvásárlói kártyát névre szólóan átvettem.  

 

Kelt. ………………………………………… 

 

 

 

 ……………………………………………….. 

     aláírás 

   Törzsvásárlói kártya tulajdonos 
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17. számú melléklet: 

ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZERZŐDÉSMINTA  
 

Adatfeldolgozói szerződés 
 

Az adatkezelő megnevezése: .......................................................................................................  

Címe: ………………………………………………………; Adószáma: ...................................  

valamint 

Az adatfeldolgozó megnevezése: ................................................................................................  

Címe: ………………………………………………………; Adószáma: ...................................  

megállapodnak abban, hogy jelen szerződés előírásainak betartása mellett, biztosítva a szemé-

lyes adatok védelmét és tiszteletben tartva az egyének önrendelkezési jogát Adatkezelő tevé-

kenységéhez kapcsolódóan Adatfeldolgozó bevonásával végzi jelen szerződésben meghatáro-

zott adatkezelési folyamatát. 

 

1. Fogalmak 

Jelen szerződés használatában „személyes adat”, „különleges személyes adat”, „adatkeze-

lés/adatkezelő”, „adatfeldolgozás/adatfeldolgozó”, „érintett” fogalma megegyezik az infor-

mációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fo-

galmaival 

2. Az adatfeldolgozási tevékenység részletei 

Adatkezelő adatkezelési folyamatának leírása: 

 Az adatkezelő (Megbízó) érvényben lévő szabályozása szerint 

Adatfeldolgozó feladata az adatkezelésben: 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................  

Az érintettek köre: 

 Munkavállalók 

A feldolgozott személyes adatok köre: ………………………………………………………… 

Adatfeldolgozó adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységének leírása: ………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Adatkezelés jogalapja: …………………………………………………………………………. 

Adattárolás határideje: …………………………………………………………………………. 

3. Alkalmazandó jog 

Mivel az adatkezelő székhelye Magyarországon van, az adatkezelést Magyarországon végzi, 

ezért a teljes adatkezelési tevékenységre és a hozzá kapcsolódó minden eljárásra (így különösen 

az adatfeldolgozásra is) a magyar jog hatályos. 

4. Az adatfeldolgozó és az adatkezelő jogai és kötelezettségei 

Adatkezelő Adatfeldolgozónak utasításainak jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Adatkezelő 

Adatfeldolgozónak csak írásban adhat utasítást. 

Adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót, a 

további Adatfeldolgozó megjelölését jelen szerződés 1. számú mellékletének kell tartalmaznia. 

A szolgáltatási tevékenységet az Adatfeldolgozó, az Adatkezelő jelen utasításai szerint látja el, 
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csak azokat az adatkezelési műveleteket hajthatja végre, melyre jelen szerződésben foglaltak 

szerint Adatkezelőtől felhatalmazást kap. 

Az Adatfeldolgozó által, jelen szerződésben rögzítettek szerint felvett és kezelt adatok tárolását 

az Adatkezelő végzi, oly módon, hogy az Adatfeldolgozó az adatok felvételét követően hala-

déktalanul továbbítja az adatokat Adatkezelő felé, aki a megkapott adatokat saját szerverén, 

illetve papír alapon saját irattárában megőrzi a szerződésben rögzítettek szerint. Az adattárolási 

szabályok betartásáért az Adatkezelő felel, az adatfeldolgozó az adatokat csak az Adatkezelő-

nek, illetve jelent szerződésben megnevezett alvállalkozóknak továbbíthatja. 

Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott szemé-

lyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adat-

feldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint 

köteles tárolni és megőrizni. Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő Adatvédelmi és adatbiztonsági 

szabályzatának előírásait betartani, az abban foglaltak szerint ellátni az adatkezeléshez kapcso-

lódó feladatát. Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatá-

nak előírásai szerinti adatbiztonsági követelményeket betartani. 

5. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó felelőssége 

Amennyiben Adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során jelen szerződés előírásainak be-

tartásával jár el, úgy Adatfeldolgozó tevékenységéért Adatkezelő úgy felel, mintha maga járt 

volna el. 

Amennyiben Adatfeldolgozó tevékenységével kárt okoz az érintettnek vagy harmadik személy-

nek, úgy az érintett vagy harmadik személy felé helytállási kötelesség Adatkezelőt terheli. 

Amennyiben Adatfeldolgozó túlterjeszkedik jelen szerződésben meghatározott jogain, az adott 

túlterjeszkedésre vonatkozóan önálló adatkezelővé válik, és Adatkezelőnek, az érintettnek vagy 

harmadik személynek okozott kárért a károkozás általános szabályai szerint köteles helytállni. 

6. Illetékesség 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen bé-

kés úton, egyeztetés, tárgyalás során rendezik. 

Ennek eredménytelensége esetére a Zalaegerszegi Törvényszék illetékességét kötik ki. 

7. Záró rendelkezések 

A jelen szerződés módosítása kizárólag írásbeliség útján, a kötelezettségvállalásra jogosult sze-

mély(-ek) cégszerű aláírása mellett történhet. 

Jelen szerződést szerződő felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak tartalmával 

minden tekintetben egyetértve, helybenhagyólag írták alá. 

Jelen szerződés aláírásával adatkezelő elismeri, hogy az adatfeldolgozó adatvédelmi szabály-

zatát megismerte, tudomásul vette. 
 

Adatkezelő részéről: 

Név: ......................................................................................  

Beosztás: ...............................................................................  

 

.................................................... 

Cégszerű aláírás, bélyegző  
 

Adatfeldolgozó részéről 

Név: ......................................................................................  

Beosztás: ...............................................................................  

 

..................................................... 

Cégszerű aláírás, bélyegző  

 

Nagykanizsa, ……. év ……………….. hónap …. nap  
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18. számú melléklet: 

KÖZÉRDEKŰ ADATIGÉNYLÉS IGÉNYBEJELENTŐ NYOMTATVÁNY 

 

Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lap 
 

Az igénylő személy vagy szervezet neve: (Nem kell megadni, ha szóban terjeszti elő igényét, 

és az igény teljesítése azonnal lehetséges.) 

 ........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................  

Az igényelt közérdekű adat(ok) konkrét megjelölése: 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................  

Az adatkérés időpontja: ..................................................................................................  

Az adatkérés teljesítésének módja: 

 Az adatokról szóbeli tájékoztatást kérek 

 Az adatokat megtekintésre kérem rendelkezésre bocsátani 

 Az adatokról másolat készítését igényelem 

Csak másolatok igénylése esetében kell kitölteni az alábbi rovatokat! 
(A másolatok átadására csak egyféle – Ön által választott módon – van lehetőség!) 

Az elkészített másolatot  

 személyesen  

 postai úton,  

 e-mail címen keresztül 

veszem át, kérem biztosítani, a következő címen, illetőleg személyes átvételkor a követ-

kező elérési helyen kérek értesítést: 

 

Telefonszám: .................................................................  

Cím: ...............................................................................  

E-mail cím: ………………………………………  
(E rovatok közül értelemszerűen csak egyet szükséges kitölteni!) 

 

….…………………………… 
Igénylő aláírása  
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19. számú melléklet: 

ADATVÉDELMI INCIDENS NYILVÁNTARTÁSA 
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20. számú melléklet: 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSÉNEK DOKUMENTUMA 
 

Bevezetés 

 

A Társaság tevékenységének ellátásához kapcsolódóan az alábbi adatkezelési eljárást kívánja bevezetni, 

amelynek során a Társaság adatkezelőként jár el: 

 

1. A bevezetni kívánt adatkezelési folyamat leírása: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Az adatkezelési műveletek módszeres leírása: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. A Társaság és az adatkezelési folyamatban egyéb résztvevők megnevezése a résztvevők 

státuszának és adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Az adatkezelés bevezetésének várható dátuma: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Az adatkezelés jogalapjának vizsgálata során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rende-

lete, (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bekezdése a)-f) pontjai1 az irányadók. 

Amennyiben a jogalapot a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja jelenti: az adatkezelési folyamat akkor 

és annyiban lesz jogszerű, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érde-

keinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érin-

tett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szük-

ségessé. 

                                                           
1 (1) A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike 
teljesül: 
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; 
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az 
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szük-
séges; 
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 
végzett 
feladat végrehajtásához szükséges; 
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha 
ezen 
érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, ame-
lyek 
személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 
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Az adatkezelés jogszerűségének vizsgálatához el kell végezni egy érdekmérlegelési tesztet, amelynek 

során az adatkezelés céljának szükségességét és az érintettek jogainak és szabadságainak arányos mér-

tékű korlátozását kell vizsgálni, továbbá megfelelően alátámasztani. 

A Rendelet 35. cikkének felhatalmazása alapján a Társaság a következő hatásvizsgálatot végzi el: 

I. Az adatkezelés jogalapja 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

II. Az adatkezelés célja/az adatkezelő jogos érdekének leírása 

Az adatkezelés céljainak, indokainak leírása, különös tekintettel az adatkezelés szükségességének, el-

engedhetetlenségének alátámasztása: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

A kezelt adatok körének pontos meghatározása. Annak meghatározása, hogy az egyes adatok tekintet-

ében fennáll-e az adatkezelési cél, az adat a cél elérésére alkalmas-e, szükséges-e? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

III. Az érintettek köre 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

IV. Az adatkezelés egyéb körülményei 

Az adatkezelés specialitásai, esetleges különleges személyes adatok, adattovábbítások megnevezése és 

indoka. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

adattovábbítás címzettje:…………………………………………………………………………………. 

adattovábbítás célja:……………………………………………………………………………………… 

adattovábbítás jogalapja:…………………………………………………………………………………. 

V. Várható hatások, kockázatok (más módszer) 

1. Milyen lehetséges kockázatokkal jár az adatkezelés az érintettek jogainak esetleges sérelme szem-

pontjából? Adatbiztonsági kockázatok vizsgálata. Az esetleges adatvesztések, jogosulatlan hozzáféré-

sek, vagy egyéb adatvédelmi incidensek bekövetkezésének lehetséges esetei, az incidensbekövetkezés 

valószínűségének vizsgálata. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Melyek az érintettek érdekei az adatkezeléssel kapcsolatban? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Alternatíva keresése. Létezik-e más módszer a cél elérésére, amely az érintettek jogait kevésbé 

korlátozza? (a létezik, ugyanolyan hatékonyan szolgálja-e a cél elérését? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Arányos-e az érintettek jogainak korlátozása az elérendő céllal? Csak annyiban korlátozza-e az 

érintettek jogait, amennyire a cél elérése érdekében szükséges? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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VI. A kockázatok elhárítására tett intézkedések, garanciák, a felek együttműködése 

1. A megtett intézkedések leírása. Az egyes intézkedések mennyiben csökkentik az adatkezelési koc-

kázatokat. Adatbiztonsági intézkedések leírása (fizikai, logikai, adminisztratív intézkedések megté-

tele). 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Az érintettekkel való együttműködés biztosítása (panaszkezelés, jogorvoslati lehetőségek, kérelemre 

történő tájékoztatásadás lehetősége, adatvédelmi szabályzat megléte, adatvédelmi tisztviselő 

kinevezése, stb.). 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

VII. A hatásvizsgálat eredményének megállapítása, a kockázat mértékének, jellegének leírása, 

további intézkedések megtételének szükségessége, előzetes konzultáció szükségessége 

A kockázat mértékének, jellegének leírása, következtetés levonása (miért jogszerű az adatkezelés, mi-

ért fűződik magasabb érdek a cél eléréséhez, illetve az érintettek jogainak korlátozása mitől arányos). 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

VIII. Érintettek jogainak leírása, tiltakozás, hozzáférhetőség joga 

A Rendelet 12-21. cikkében szabályozott jogok biztosítása: 

 tájékoztatás joga, 

 helyesbítéshez való jog, 

 törléshez való jog, 

 adathordozhatósághoz való jog, 

 tiltakozáshoz való jog. 

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, 

illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adat felvételénél jelzett mó-

don, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein: 

név: ……………………………………………….. 

e-mail cím: …………………………………….. 

(olyan elérhetőség megadása szükséges, amit rendszeresen néznek) 

telefonszám: …………………………………….. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál le-

het 

élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Honlap: http://www.naih.hu 

Az adatvédelmi felelős elérhetősége……………………………………… 

Kelt..:…………………… 
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21. számú melléklet 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT MINTA 
 
 
Az érintett személyes adat: 
 
 

1. Az érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka: 
 

A (Társaság neve) (a továbbiakban: Társaság) tevékenységéhez kapcsolódóan a (akiknek az adatait 

kezeli pl.: munkavállalók) (a továbbiakban: Érintettek) személyes adatait kezeli. 

Az adatkezelés jogalapjának vizsgálata során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rende-

lete 

(a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bekezdése a)-f) pontjai az irányadóak. 

Amennyiben a jogalapot a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja jelenti: az adatkezelési folyamat ak-

kor és annyiban lesz jogszerű, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos 

érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az 

érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé. 

Az adatkezelés jogszerűségének vizsgálatához el kell végezni egy érdekmérlegelési tesztet, mely során 

az adatkezelés céljának szükségességét és az érintettek jogainak és szabadságainak arányos mértékű 

korlátozását kell vizsgálni és megfelelően alátámasztani. 

Az érdekmérlegelési teszt során a Társaság: 

- azonosítja az adatkezelőnek, azaz a Társaságnak az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes 

adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét és 

-a tervezett adatkezelés megkezdése előtt áttekinti, hogy a célja elérése érdekében feltétlenül szüksé-

ges-e személyes adat kezelése: rendelkezésre állnak-e olyan alternatív megoldások, amelyek alkalma-

zásával személyes adatok kezelése nélkül megvalósítható a tervezett cél és 

-megállapítja az Érintetteknek az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adataival kapcsola-

tos érdekeit, az érintett alapjogokat, mint a Társaság jogos érdekeinek ellenpontját és 

-elvégzi a Társaság jogos érdekeinek és az Érintettek érdekeinek, alapjogainak súlyozását és ez alapján 

megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e. 

Az ok leírása: 

 

 

 

2. Adatkezelő törvényes, egyenértelmű, valós érdeke 
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3. Az Adatkezelő érdekének érvényesítéséhez, és az ezen belül értelmezhető – Ügyféllel történő - 

kapcsolatfelvétel, kapcsolatfenntartás céljának eléréséhez szükséges telefonszám, mint adat fel-

dolgozása körében rendelkezésre áll-e a nyilvános adatbázisból történő adatkérésen kívül más 

módszer? 
 

Az adatkezelés célja: 

A kezelt személyes adatok köre: 

Adatkezelés időtartama: 

 

4. Az Érintett érdekei, alapjogok: 
 

Az Alaptörvény rendelkezései értelmében mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. A 

GDPR kifejezett célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdek-

ében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák. A GDPR to-

vábbá alapelvi szinten rögzíti, hogy személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és 

kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie 

az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell len-

nie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhe-

tetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és 

ideig kezelhető. A személyes adatok jogosulatlan vagy céltól eltérő kezelését, illetve az adatok bizton-

ságát szolgáló intézkedések elmulasztását a Büntető Törvénykönyv is büntetni rendeli. 

Az Érintettnek, mint természetes személynek az előbbiek szerinti védelmet élvező érdeke fűződik ah-

hoz, 

hogy: 

 információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa, 

 saját személyes adatainak mások általi kezeléséről maga rendelkezhessen, 

 magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, 

 az információs önrendelkezési jog érvényesítését elősegítő, illetve a személyes adatok és ezen 

keresztül a magánszféra védelmét biztosító jogszabályi rendelkezések érvényesüljenek. 

 

5. Az Adatkezelő érdekeinek az Ügyfél alapvető érdekeivel, jogaival történő összevetése alapján 

elért ideiglenes egyensúly: 
 

 

 

 

6. A biztosítékok és végleges egyensúly: 
 

Az adatfelvételkor kötelezően nyújtott tájékoztatáson túl az Érintett bármikor információt kérhet az be-

érkezésétől számított 25 napon belül írásban tájékoztatja. A Társaság honlapján elérhető az Adatvédelmi 

és adatbiztonsági szabályzat, mely részletes leírást tartalmaz az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idő-

tartamáról, azok egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelő jellemzőiről. 

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak he-

lyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adat felvételénél 

jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein: 

Név: ………………………………………………. 

E-mail cím: …………………………………….. 

(olyan elérhetőség megadása szükséges, amit rendszeresen néznek) 

Telefonszám: …………………………………….. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a 

továbbiakban: NAIH lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Honlap: http://www.naih.hu 

Az adatvédelmi felelős elérhetősége: ……………………………………………… 
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Az adatkezelés a telefonszám kapcsolatfelvétel és esetlegesen kapcsolattartás céljából történő felhasz-

nálásáig, ellenőrzéséig terjed ki, annak jogosulatlan harmadik személyek felé történő kiadása, profilal-

kotás céljára történő felhasználása nem valósulhat meg. A valóságnak nem megfelelő személyes adat 

módosítása bármikor kérhető. Az Érintett kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben véleménye 

szerint annak kezelése nem indokolt. A Társaság a kérelem beérkezését követő 15 napon belül írásban 

értesíti az Érintettet a kérelem kivizsgálásának eredményéről, illetve a jogorvoslati lehetőségekről. Az 

adat törlésre kerül, ha a Társaság megállapítása szerint a tárolt adat kezelése jogellenes, a törlést elren-

delte a bíróság, a NAIH, az adat hiányos vagy téves és ezen állapot nem kiküszöbölhető, vagy az adat-

kezelés célja megszűnt, illetőleg az adat tárolásának törvényi határideje lejárt. 

A Társaság az adatbiztonság érvényesülése okán, a GDPR, illetve az egyéb adat- és titokvédelmi szabá-

lyoknak megfelelve minden olyan technikai, szervezeti, szervezési és egyéb olyan műszaki feltételt biz-

tosít, amely a kezelt adatok jogellenes nyilvánosságra hozatalát, jogosulatlan adattovábbítását, hozzáfé-

rését, módosítását, megsemmisülését megakadályozza. Előbbiekre tekintettel a Társaság által kezelt 

adatok sérthetetlensége és titkossága teljeskörűen biztosított. 

 

7. Az érdekmérlegelési teszt eredménye – megfelelés bizonyítása és az átláthatóságbiztosítása 
 

 

 

 

8. A tiltakozás joga: 
 

Az Érintett nyilatkozatában kifogásolhatja adatainak kezelését és kérheti az adatkezelés megszünteté-

sét, illetve a kezelt adatok törlését, mely kérelmet a Társaság a beérkezéstől számított 15 napon belül 

megvizsgál, döntéséről, illetve a jogorvoslati lehetőségekről írásban megküldi tájékoztatását. Indokolt 

tiltakozás esetében – megállapításra kerül, hogy az Érintett érdekei elsőbbséget élveznek - az adatke-

zelés megszüntetésére kerül sor. Abban az esetben, amennyiben az Érintett nem ért egyet a Társaság 

döntésével, a közléstől számított 30 napon belül a lakhelye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat 

keresettel. 

 

 

Kelt.: 

Készítette: 

 

 


