
1 
A dokumentum szellemi termék, továbbadása a készítő jóváhagyásával lehet. Magyar Tojás  Kft. 

 
 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályba lépés dátum: 2018. 11. 30. 
 
 
 
 

 
 
Jóváhagyta:  

    ----------------------------------------- 

 



2 
A dokumentum szellemi termék, továbbadása a készítő jóváhagyásával lehet. Magyar Tojás  Kft. 

 
 

Tartalom 
A szabályzat célja ................................................................................................................................. 3 

A szabályzat hatálya ............................................................................................................................ 3 

Fogalmak: ............................................................................................................................................ 3 

Adatkezelési alapelvek ........................................................................................................................ 5 

Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok: .................................................................... 6 

Üzleti célból, szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok kezelése .................................................. 7 

Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelések ..................................................................................... 8 

Egészségügyi alkalmassággal  kapcsolatos adatkezelések .............................................................. 9 

Érintettek jogai: ................................................................................................................................... 9 

A kezelt adatok biztonsága ................................................................................................................ 11 

Adatvédelmi incidensek kezelése ...................................................................................................... 11 

Általános jogorvoslati lehetőségek ................................................................................................... 11 

Törvények és rendeletek ................................................................................................................... 13 

 



3 
A dokumentum szellemi termék, továbbadása a készítő jóváhagyásával lehet. Magyar Tojás  Kft. 

 
 

1. BEVEZETÉS  

A MAGYAR TOJÁS  Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan 

ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos 

és tisztességes adatkezelésre.  

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos 

európai és magyar jogszabályoknak,  és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden 

esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő 

biztonságos adatkezeléshez szükségesek.  

Az Adatkezelő adatai:   

Cégnév:   MAGYAR TOJÁS  Kft. 

Címe:    9024 Győr, Babits M. u 17/A  

Elérhetőség: mail címe:  info@tojas.hu  telefon: +36 70 778 9645 

A szabályzat célja 
Jelen adatvédelmi - adatkezelési szabályzat (továbbiakban: "Szabályzat") célja, hogy az 

MAGYAR TOJÁS  Kft., továbbiakban: "Adatkezelő"-vel kapcsolatba kerülő természetes 

személyek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és 

betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a 

vonatkozó törvényi előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelően. Tisztességes adatkezelést 

folytasson a célhoz kötöttség,és  az elszámoltathatóság elvének betartásával. 

Az adatkezelés jogalapja: 

- 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról 

- 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes 

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

valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről 

A szabályzat hatálya 

A szabályzat kiterjed az MAGYAR TOJÁS  Kft. működése során kezelt minden személyes 

adatra.  

1. személyi hatály kiterjed: - az adatkezelőre, valamint 

- azon személyekre, akik adatait e szabályzat hatálya alá tartozó 

adatkezelések tartalmazzák, továbbá 

- azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az 

adatkezelés érinti. 

2. Tárgyi hatály: Jelen szabályzat hatálya kiterjed az adatkezelő által folytatott 

valamennyi személyes adatot tartalmazó adatkezelésére, függetlenül attól, hogy az 

elektronikusan vagy papíralapon történik. 

A szabályzat vonatkozik az Adatkezelő minden munkatársára.  

Fogalmak: 

 adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége, 
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 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, 

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

rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a 

jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását 

végzi, 

 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett 

bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, 

rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 

megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. 

Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a 

személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-

minta, íriszkép) rögzítése is, 

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

rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

 adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése, 

 adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára 

hozzáférhetővé teszik, 

 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 

többé nem lehetséges, 

 adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, 

átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, 

összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy 

meghatározott időre történő lehetetlenné tétele, 

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

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

vagy az adatfeldolgozóval. 

 hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 

vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - 

kezeléséhez, 

 különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a 

politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, 

az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a 

szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat, 

 nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik, 

 regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges 

azonosító adatok megadása a az adatkezelő részére 

 személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes 

személlyel (a továbbiakban: "Érintett") kapcsolatba hozható adat, az adatból 

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés 

során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A 

személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy 

közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, 

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani 

lehet; 

 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését 

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri 
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Adatkezelési alapelvek  

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy jogi 

kötelezettségen alapul, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódik,, jogos vagy 

létfontosságú érdek fűződik hozzá.  

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való 

hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.  

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e 

célnak.  

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél 

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.  

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. 

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok 

körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő 

személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza 

meg.  

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való 

hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni 

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor 

kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és 

ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.  

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a 

személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra 

hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása 

szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem 

adta meg.  

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során 

általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.  

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától 

függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor 

továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé 

teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során 

biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.  

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is 

megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a 

szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok 

kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok 

meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok 

továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon 

tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben 

meghatározottak szerinti kezeléséhez.  
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A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha 

törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a 

közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik 

Adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó szabályok: 
 Személyes adat akkor kezelhető, ha 

o ha szerződés teljesítéséhez kapcsolódik 

o jogi kötelezettség teljesítéséhez kell 

o hozzájáruláson alapul  

o jogos érdek fűződik hozzá 

o közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása  

 Különleges adatot az Adatkezelő nem kezel.  

Az adatkezelő jelenleg nem kínál kifejezetten 14 éven aluli gyermekek számára szánt 

szolgáltatást, ezúton kijelenti, hogy nem gyűjt, és nem kezel 14 éven aluli 

gyermekekről személyes adatokat.   

Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országba nem továbbít.  

Az Adatkezelő magas kockázattal járó adatkezelést nem végez, tömeges adatot nem 

kezel. 

 

 Az Adatkezelő az érintettek adatait :  

o Üzleti célból (pl. számlázás, szerződés teljesítéssel összefüggésben),  

o foglalkoztatási célból (munkaügy) 

kezeli a mellékletben felsorolt tartalommal és ideig, a megadott  adatkezelő személy 

által. 

 Az Adatkezelő biztosítja a:  

- Hozzáférési jogot 

- Helyesbítéshez való jogot 

- Törléshez való jogot 

- Tiltakozáshoz való jogot 

- Korlátozáshoz való jogot 

- Adathordozáshoz való jogot 

 

 Az adatkezeléssel kapcsolatban a következő elérhetőségen lehet írásban vagy 

személyesen érdeklődni az adott jogok gyakorlása tekintetében: 

Páva Zoltán 9024 Győr Babits M. u 17/A 

Elérhetőség: info@tojas.hu +36 70 778 9645 

 

  

mailto:info@tojas.hu


7 
A dokumentum szellemi termék, továbbadása a készítő jóváhagyásával lehet. Magyar Tojás  Kft. 

 
 

Üzleti célból, szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok kezelése 
 

 Az Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás 

igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a szolgáltatása hatékonyságának 

növelése célból való adatkezelését, az igénybe vevő megtilthassa. 

 

 Az Adat tulajdonosa a szolgáltatás igénybe vételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy 

az Adatkezelővel együttműködő más Adatkezelők (továbbiakban: harmadik fél) 

részére adatait az Adatkezelő átadja mindazon célra, amely célra az adatok kezelésére 

maga az Adatkezelő is jogosult. Amennyiben az Adatkezelő adatkezelési joga 

valamely cél tekintetében megszűnik, úgy erről a harmadik felet értesíti. 

 

 Az adatkezelési jog megszűnése esetén az Adatkezelő a szolgáltatást igénybe vevő 

adatait törli, amennyiben ez nem lehetséges anonimizálja. Az Adatkezelő biztosítja, 

hogy az igénybe vevő a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során 

bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely 

adatfajtákat kezel. 

 

 Jelen Szabályzat szempontjából Adatfeldolgozó a  FARM ADAT Kft., Székhely: 

9024 Győr, Babits M. u 17/A.  mely könyvelési, bérszámfejtési szolgáltatást nyújt. 

 

Az Adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és 

kötelezettségeit az Adatkezelő szerződés kiegészítésben határozta meg.  

Az Adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által 

meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, 

megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az 

Adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet 

igénybe,amennyiben ez mégis szükséges, az Adatkezelő hozzájárulását megkéri. Az 

Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott 

személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját 

céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő 

rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 

 

 Továbbított üzleti adatok köre: Vevő / neve, telefonszáma, email címe, irányító száma, 

szállítási címe, adott esetben adószám. 

Munkáltatói adatok köre: név, cím, adószám stb. amit a jogszabályok előírnak. 

A weblap látogatóinak adatai  

Az Adatkezelő nem üzemeltetett saját weboldalt. Az interneten a melléklet szerint 

található meg, személyes adatot az 1. oldalról kap. 

 Az e-mailen (honlapon) való kapcsolat felvételével az igénybe vevő, mint megrendelő 

elismeri, hogy az Adatkezelő adatkezelési szabályait megismerte, és elfogadta, és az 

abban meghatározott nyilatkozatokat megtette, illetve a regisztrációja az 

adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül. 
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 Az adatkezelő vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes 

adatok kezelésére vonatkozó elvein és gyakorlatán, ezekről a változásokról előzetesen 

értesítést küld, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az adatkezelő 

érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a 

valóságos gyakorlatot tükrözi. 

 Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási 

mód eltérne a korábban szabályozott elvektől és céloktól, akkor e-mailen keresztül 

értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, 

vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik 

korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez. 

 Az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat az Adatkezelő nem 

egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy 

információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok 

ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást 

követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén tesszük meg. 

 Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel 

személyes adatok átadását, az adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve - 

átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. 

 Amennyiben megrendelőink személyes adatokat bocsátanak a rendelkezésünkre, 

minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a 

biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az 

adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során. 

 A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek 

hozzá. 

Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelések  
 Az adatkezelés célja: A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja a munkaviszony 

létesítése, fenntartása, illetve megszűnését követően. A munkára való jelentkezés során 

személyes adatkezelés kizárólag az érintett személy írásbeli tájékoztatása után, az ügyvezető 

kizárólagos feladatköre. Ezen személyes adatokat a felvételre jelentkező személy 

alkalmasságának elbírálása céljából kizárólag az ügyvezető ismerheti meg.  

Az Adatkezelő a rendelkezésre álló pozíciók betöltését erkölcsi bizonyítvány bemutatásához 

nem köti, és a munkavállaló felvételével kapcsolatos döntés meghozatalát ezen igazolás 

megléte nem befolyásolja.   

Az Adatkezelő a munkavállalóiról bér- és munkaügyi nyilvántartást vezet, mely a 

munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos adatait bérszámfejtésre, társadalombiztosítási és 

statisztikai adatszolgáltatásra, valamint az 1995.évi CXVII. törvény alapján munkáltatói adó 

megállapítással kapcsolatosan használja fel. Az Adatkezelő az adatokat átadja az 

Adatfeldolgozónak. 
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 Az adatkezelés jogalapja:  

Az érintett személy hozzájárulása (a mellékletben szereplő tájékoztató 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 

előírásainak figyelembevételével.  

 

 Az Adatkezelő a munkaviszony létesítésével kapcsolatosan kezel személyes adatokat a 

munkavállalóval kapcsolatosan:  

 Munkavállaló neve  

 Születési neve  

 Születési hely, idő  

 Állampolgárság  

 Édesanyja neve  

 Lakhelye  

 Adóazonosító jele  

 TAJ száma  

 Bankszámla száma  

 Magán nyugdíjpénztári tagság   

 Nyugdíjas törzsszám  

 Folyószámla szám  

 Munkaviszony kezdete  

 Heti munkaórák száma  

 Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata  

 Munkakör megnevezés  

 Gyermekek adatai, száma  

 Baleset esetén értesítendő személyek telefonszáma  

 Jogosítványok megléte  

Egészségügyi alkalmassággal  kapcsolatos adatkezelések  

 Az Adatkezelő a munkavállaló részletes egészségügyi adatait nem, csak az alkalmasságának  

meglétét, vagy a leendő dolgozó alkalmatlanságáról, korlátozásáról szóló döntéssel kapcsolatos 

dokumentumot kezeli (33/1998. (VI. 24.) NM rendelet) a munkaköri, szakmai, illetve személyi 

higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről. Az egészségügyi alkalmassággal 

kapcsolatos szenzitív adatot az Adatkezelő kizárólag a jogi kötelezettség, mint cél eléréséhez 

szükséges mértékig kezel.  

Az aktuális alkalmassági vizsgálati dokumentumokat az adatkezelő személyes mappákban zárt 

szekrényben őrzi. A korábbiakat átadja az Érintettnek. 

Amennyiben a munkaviszony a jelentkező személy egészségügyi alkalmatlansága miatt meghiúsul, 

vagy a munkaviszony megszűnik az Adatkezelő az érintett egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos 

adatait késedelem nélkül átadja az Érintettnek, ha ez nem lehetséges törli, megsemmisíti azokat.  

Érintettek jogai: 
 Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti 

személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések 

kivételével - törlését. 
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 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa 

megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból 

kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától 

számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető 

formában megadni a tájékoztatást. 

 Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az 

állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a 

bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati 

pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében 

korlátozza. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát 

közölni.  

 A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles. 

 A személyes adatot törölni kell, ha:  

 kezelése jogellenes, 

 az érintett kéri, 

 az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, 

hogy a törlést törvény nem zárja ki, 

 az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 

meghatározott határideje lejárt, 

 azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 

 A törlési kötelezettség alá eső személyes adatot az adatkezelő a törlés helyett zárolja, 

ha az érintett ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, 

hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag 

akkor kezelhető, amíg fennáll a személyes adat törlését kizáró adatkezelési cél.   

 

 A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, 

akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, 

ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.  

  A törvény lehetővé teszi, hogy az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése 

ellen, ha:  

 a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az 

adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha 

az adatkezelést törvény rendelte el, 

 a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. 

  Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt 

megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben 

a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további 

adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a 

tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik 

részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik 

kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett 
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az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 

30 napon belül - bírósághoz fordulhat.  

  Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. 

Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett 

a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.  

Az érintett, a jogainak megsértése esetén, az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság 

az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az 

adatkezelő köteles bizonyítani. 

A kezelt adatok biztonsága 
Az Adatkezelő egy számítógépet használ.   

A céges eszközök: telefon, pc, laptop, tablet, stb, magán használatát az adatvédelmi szabályzat 

tiltja, ha a mindennapi használat során mégis személyes információ kerül rá, az csak 

elkülönített területen lehet (meghajtó, könyvtár), a felhasználó tudomásul veszi, hogy a 

biztonsági szabályok egységesen vonatkoznak rá. 

A számítógép jelszóval védett, az adatok védelmét tűzfal és vírusvédő biztosítja. A magán jellegű 

adatok elkülönítetten tárolódnak a számítógépen. Az adatkezelő Képernyő védőt alkalmaz  

Az egyes alkalmazások jelszavas védelme nem megoldható.  A mail cím a vállalkozó üzleti 

levelezését szolgálja, magán célra más mail címet használ. . 

Az adatok rendszeresen mentésre kerülnek, külső adathordozóra, melyet elzártan tárol.  

A személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumokat zárható szekrényben tárolja. Az iratok 

megsemmisítését égetéssel oldja meg. 

A célhoz kötöttség megszűnésével, illetve a jogi elévülést követően a személyes adatokat lehetőség 

szerint törli, de legalább anonimizálja. 

A papír alapú dokumentumokat évente egyszer selejtezési jegyzőkönyvvel selejtezi és megsemmisíti. 

Adatvédelmi incidensek kezelése  
 Az Adatkezelő tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű 

intézkedés hiányában fizikai vagyoni, vagy nem vagyoni kárt okozhat természetes 

személyeknek.  

Az adatvédelmi incidensek kezelése érdekében adatvédelmi incidens naplót vezet, melybe az 

adatvédelmi incidens körülményeit az ügyvezető (vagy általa megbízott személy) az incidens 

jelentését követő maximum 72 órán belül jegyzőkönyvezi.  

 Általános jogorvoslati lehetőségek   
 Az érintett személy személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől csütörtökig 9-16 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 nyilvántartásba vételre, az adatkezelő 

módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésre áll.  
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A törlési kötelezettség alá eső személyes adatot az adatkezelő a törlés helyett zárolja, ha az 

érintett ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés 

sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag akkor kezelhető, 

amíg fennáll a személyes adat törlését kizáró adatkezelési cél.   

  

Adatkezelő a jogszerűen kezelhető adatok közül azokat, melyek az adatkezelés céljához 

szükségesek átadhatja:  

 jogviták rendezésére, a jogszabály alapján jogosult szervek részére  

 a nemzetbiztonsági, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas 

bűncselekmények üldöztetése céljából az arra hatáskörrel rendelkező hatóság részére  

 egyéb törvényi rendelkezések értelmében  

 Ha az érintett személy az adatkezelőnek a személyes adatainak kezeléséről szóló döntésével 

vagy tájékoztatásával nem ért egyet, ill. ha az adatkezelő a törvényben meghatározott 

válaszadási határidőt elmulasztja az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő 

elmulasztásától számított 30 napon belül bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe 

tartozik. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat 

helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automata adatfeldolgozással hozott döntés 

megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, ill. adat kiadására 

kötelezheti.  

  

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

nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:    

 Információs  önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: 

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax:+36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu 

e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

ván u 6. 

Jelen szabályzat 2018. május 25-től további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos. A 

szabályzatot és az alapján kialakított védelmi rendszert törvényi és kapcsolódó rendeletek 

(iránymutatások) változása esetén módosítani kell. Módosítani kell a NAIH felszólítása alapján is. 

  

http://www.naih.hu/
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Törvények és rendeletek 
A szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a 

fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:  

 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 adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) 

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

(Infotv.);  

 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);  

 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.); 

 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 

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

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);  

 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); 

 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól (Grt.); 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dokumentum kizárólag az MAGYAR TOJÁS  Kft. használatára készült a felmérésben megadott 

tevékenységekre. 

                                                           
 


