ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI
SZABÁLYZAT

ICONIST Tanácsandó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1161 Budapest, Baross utca 87/b

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1161 Budapest, Baross utca 87/b
2019. március 8.

Tartalom
1.

Cégadatok

3

2.

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alkalmazása

3

3.

A szabályzat hatálya

3

4.

A szabályzat célja

4

5.

Ügyviteli és nyilvántartás célú adatkezelés

4

6.

Lényeges fogalmak, meghatározások

5

7.

Az adatkezelés irányelvei

7

8.

Személyes adatok kezelése

7

a.

A személyes adatkezelés módja

8

b.

Az adatkezelés jogszerűsége

8

c.

A személyes adatok felülvizsgálata

9.

11

Az adatkezelő feladatai

10.

11

Érdekmérlegelési teszt készítése, valamint nyilvántartása

11

a.

Érdekmérlegelési teszt készítése

11

b.

Az érdekmérlegelési tesztek nyilvántartása

13

11.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

13

12.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

14

13.

Az ICONIST Kft. feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében

15

a., Az adatvédelmi tudatosság és titoktartási kötelezettség

15

b., Az adatkezelésben érintett személy megfelelő tájékoztatása

15

14.

Adatvédelmi incidens

16

15.

Teendők adatvédelmi incidensek esetén

16

Az adatvédelmi incidens bejelentése

16

A bejelentés megvizsgálása és az incidens kezelése

17

Az érintettek tájékoztatása

18

16.

Az incidens nyilvántartása

19

17.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

19

18.

Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása és biztonsága

19

∙

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

20

∙

Az adatkezelés biztonsága

21

Szankciók az adatvédelem területén

21

19.

1

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1161 Budapest, Baross utca 87/b
1.sz. melléklet

26

1/a. ADATKÉRŐ LAP ÉS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK
HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ

26

1/b. ADATKÉRŐ LAP ÉS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ (16 éven aluli érintett esetén)

29

2.sz. melléklet

32

Az ICONIST Kft.által vezetett nyilvántartások

32

3.sz. melléklet

33

SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE JOGCÍMÉN KEZELT ADATOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ
4.sz. melléklet

33
35

MUNKAVÁLLALÓI NYILATKOZAT AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
MEGISMERÉSÉRŐL ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

35

MUNKAVÁLLALÓK TÁJÉKOZTATÁSA A CÉGES ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRÓL

37

5.sz. melléklet

45

ADATVÉDELMI INCIDENSEK NYILVÁNTARTÁSA
6.sz. melléklet

45
47

AZ INFORMATIKAI ÉS TÁRHELY-SZOLGÁLTATÓ PARTNERCÉGEK ADATAI
7.sz. melléklet

47
48

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

48

INFORMATIKAI PARTNERCÉG ADATAI

49

PÉNZÜGYI PARTNERCÉG ADATAI

49

AZ INTERNETES HONLAPRA VONATKOZÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

53

INFORMATIKAI PARTNERCÉG ADATAI

54

PÉNZÜGYI PARTNERCÉG ADATAI

54

8.sz.melléklet

62

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI MINTATESZT

62

9.sz. melléklet

65

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZTEK NYILVÁNTARTÁSA

2

65

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1161 Budapest, Baross utca 87/b

1. Cégadatok
ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
A szervezet megnevezése:

Felelősségű Társaság
(rövidített név: ICONIST Kft.)

Cégjegyzékszám:

01-09-281748

A szervezet székhelye:

1161 Budapest, Baross utca 87/b

A szabályzat tartalmáért felelős

Gábor Márta ügyvezető

személy:
A szabályzat hatályba lépésének

2019.03.08.

dátuma:

2. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alkalmazása
Ez a szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A
szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az
adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor.
● A szervezet adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

● A szervezet adatkezelői feladatait Gábor Márta ügyvezető igazgató látja el.
➢ Telefonos elérhetősége: 06 30 66 25 095
➢ Email elérhetősége: gabor.marta@iconist.hu

3. A szabályzat hatálya
E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, és valamennyi
alkalmazottjára.
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4. A szabályzat célja

E szabályzat célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a ICONIST
Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyéb belső szabályzatainak előírásait a
természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint biztosítsa
a személyes adatok megfelelő kezelését.
A ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenysége során teljes
mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak,
különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.
A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával az ICONIST
Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alkalmazottai képesek legyenek a
természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni.

5. Ügyviteli és nyilvántartás célú adatkezelés
Az ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tevékenységéhez tartozó
esetekben, illetve ügyviteli és nyilvántartási célból személyes adatokat is kezelhet.
Az adatkezelés alapjául az érintett személy megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes és
határozott hozzájárulás szolgál. A részletes tájékoztatás – amely kiterjed az adatkezelés céljára,
jogalapjára és időtartamára, valamint az érintett személy jogaira - után az érintettet figyelmeztetni
kell az adatkezelés önkéntes jellegére. Az adatkezeléshez való hozzájárulást írásban rögzíteni kell.
Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelések jellemzői és célja:
● Az ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál
munkaviszonyban álló személyek adatkezelése kapcsolattartási, elszámolási és
jogszabályban meghatározott nyilvántartási célokból;
● A szervezettel üzleti kapcsolatban álló magánszemélyek, szervezetek, intézmények
és vállalkozások kapcsolattartói adatai, amelyek természetes személyek elérhetőségei
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és azonosítási adatai is lehetnek;
● A fentiek szerinti adatkezelés egyrészről jogszabályi kötelezettségen alapul,
másrészről pedig az érintett személy kifejezetten hozzájárult adatai kezeléséhez.
● A ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasághoz írásos
formában eljuttatott – személyes adatokat is tartalmazó – dokumentumok (például
önéletrajz, álláskeresési jelentkezés, egyéb beadvány stb.) esetében az érintett
személy hozzájárulását vélelmezni kell. Az ügy lezárulta után – további
felhasználásra vonatkozó hozzájárulás hiányában – az iratokat meg kell semmisíteni.
A megsemmisítés tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
● Az ügyviteli célú adatkezelés esetében a személyes adatok kizárólag az adott ügy
irataiban és a nyilvántartásokban szerepelnek. Ezen adatok kezelése a kezelés
alapjául szolgáló irat selejtezéséig vagy a jogviszony megszűntéig tart.
● Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelést - annak biztosítása
érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon,
kétévente felül kell vizsgálni, és a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul
törölni kell.

6. Lényeges fogalmak, meghatározások
GDPR: (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete.
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
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módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak;
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez;
az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából;
nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek
alapján hozzáférhető;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
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7. Az adatkezelés irányelvei
● A ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatok
kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.
● A személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végezzük a
szükséges mértékben. A személyes adatainak rögzítése pontos és naprakész. A pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul töröljük.
● A személyes adatok tárolását, az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tesszük meg. A
személyes adatok hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerül sor, ha a tárolás
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, jogszabályi felhatalmazás alapján történik.
● A személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
● Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozó információ esetében alkalmazzuk.
● A ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelését végző
alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a
személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben tudomást szerez arról, hogy az általa
kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy
helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

8. Személyes adatok kezelése
Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek,
alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például
7
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IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva
alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott
személy azonosítására. Ezért az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett írásbeli ideértve az elektronikus úton tett - vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez. A hozzájáruló nyilatkozatot a 1.
sz. melléklet tartalmazza. Amennyiben az érdeklődő/megrendelő később személyesen, emailben
vagy a cég honlapján is felveszi a kapcsolatot a céggel, úgy a korábbi szóbeli nyilatkozatot írásban
is meg kell erősítenie.

a. A személyes adatkezelés módja
A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát
és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes
adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést,
illetve azok jogosulatlan felhasználását. A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése
érdekében minden ésszerű lépést meg kell tenni, ha az nem sikeres, akkor a részadatokat törölni
kell.
Az ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a 2. sz. mellékletben

felsorolt, nyilvántartásokat vezeti a székhelyén. A tárolás zárt helyen (zárt szekrényekben)
történik. A szekrények kulcsait az ügyvezető őrzi.

b. Az adatkezelés jogszerűsége
A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
● Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez,
● Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amely jelen esetben az
adatot önként közlő megrendelő és a ICONIST Kft. között jött létre, és amelyben az
érintett a szerződés megkötésekor az adatkezeléshez kifejezetten írásban hozzájárul.
Az adatkezelési hozzájárulás mintáját a 3. sz. melléklet tartalmazza.
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● Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az
ennek keretében megvalósuló adatkezelést nyújtó partner vállalkozások az általuk
megismert adatokat az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelik.
Az informatikai és tárhely szolgáltató partnercégek adatait a 6. sz. melléklet tartalmazza.
● Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges;
● Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
● 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.
A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy
szerződéskötési szándék keretében van szükség, ezért a ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyén és hivatalos honlapján ( www.iconist.hu) közzétett
hirdetményben tájékoztatja az érdeklődőket, leendő megrendelőit, alkalmazottait, hogy az adataikat
hogyan kezeli. (lásd Adatvédelmi Tájékoztató, 7. sz. melléklet)
A ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes vagy
telefonos kapcsolatfelvételt követően az alábbi adatok kerülnek nyilvántartásba vételre:
➢ a érdeklődő/megrendelő neve és telefonszáma,
➢ a érdeklődő/ megrendelő email címe,
Ha a szolgáltatás megrendelésének tényét a felek szerződésbe foglalják, ennek aláírásával
egyidejűleg a megrendelők aláírásukkal hozzájárulnak az adataik kezeléséhez. A szerződések a
számviteli dokumentációk alapját képezik, selejtezésüket a számviteli előírások alapján kell
elvégezni.
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A ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság álláshirdetéseire jelentkezők
adatait – amennyiben az adatok megőrzéséhez az érintett hozzájárul – a pályázatok elbírálását
követő 90 napig megőrzi, majd megsemmisíti. Az álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelésére
vonatkozó nyilatkozat mintáját az 1.sz.melléklet tartalmazza.
A ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság bizonyos esetekben a
megrendelők adatait továbbítani köteles a szerződött partnerei részére. Ezen esetekben a szerződött
partnerek is kötelesek az adatok védelmét biztosítani.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás
megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell.
A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak
megadását, azaz írásban kell azt közölni, hogy az adatkezelő azt azonnal megkapja.
A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a
kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatok kezelésére kizárólag abban az
esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi szerv adatkezelésében történik.
Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy
egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése
érdekében gyakorolja e jogát.
Minden érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy megismerje különösen a személyes
adatok kezelésének céljait, továbbá, ha lehetséges azt, hogy a személyes adatok kezelése milyen
időtartamra vonatkoznak.
Az érintett jogosult különösen arra, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék,
ha a személyes adatok gyűjtésére vagy más módon való kezelésére az adatkezelés eredeti céljaival
összefüggésben már nincs szükség, vagy ha az érintettek visszavonták az adatok kezeléséhez adott
hozzájárulásukat.
Ez esetekben az adatkezelésért felelős személy saját maga gondoskodik arról, hogy az adatokat
véglegesen megsemmisítse az arra szolgáló iratmegsemmisítő eszközzel.
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c.

A személyes adatok felülvizsgálata

Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra
korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.

A szervezet vezetője által megállapított rendszeres felülvizsgálati határidő: 2 év.

9. Az adatkezelő feladatai
Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó megfelelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett
adatkezelési tevékenységekről. Minden adatkezelő és adatfeldolgozó köteles a felügyeleti
hatósággal együttműködni és ezeket a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé tenni az érintett
adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében.
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. E szabályzat
alapján az egyéb belső szabályzatokat felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi. Az
ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a jelen szabályzatban foglaltak
szerint jár el az adatkezelésre vonatkozó szabályokat figyelembe véve.

10. Érdekmérlegelési teszt készítése, valamint nyilvántartása

a. Érdekmérlegelési teszt készítése

Amennyiben a munkáltatói jogos érdek a személyes adatok kezelésének a jogalapja (GDPR 6. cikk
(1) bekezdés f) pont), abban az esetben a cégnek, mint munkáltatónak az adatkezelés bevezetése
előtt el kell végeznie az érdekmérlegelés tesztet. Az érdekmérlegelési teszt mintáját a 8. sz.
melléklet tartalmazza.
Az érdekmérlegelési teszt többlépcsős folyamat, melynek során
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a) a cégnek azonosítania kell a jogos érdekét, valamint
b) azonosítja a súlyozás ellenpontját képező érintetti érdeket és az érintett alapjogot, végül
c) a súlyozás és mérlegelés alapján megállapítja, hogy kezelhető-e a személyes adat.

A teszt eredményéről a cégnek tájékoztatnia kell az érintetteket, hogy azok annak alapján
egyértelműen meg tudják állapítani, mely jogos érdek alapján miért is tekinthető arányos
korlátozásnak az, hogy a cég a beleegyezésük nélkül kezeli személyes adataikat.

Érdekmérlegelési teszt elvégzése szükség különösen:
a) amikor a cég ír elő alkalmassági vizsgálatot,
b) a céges internethasználattal és a céges e-mail fiókkal kapcsolatos adatkezelés esetén,
c) a céges eszközök használatával (laptop, mobil telefon, tablet, fényképezőgép, kamera stb.)
kapcsolatos adatkezelés esetén,
d) a GPS rendszeresítésével és
e) elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával kapcsolatos személyes adatok kezelésének
esetén is.
Az érdekmérlegelési tesztet a tervezett adatkezelés megkezdése előtt kell elvégezni.

A cégnek az alábbi feladatokat kell elvégeznie:
a) meg kell vizsgálnia, hogy a cél elérése érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adat
kezelése,

illetve

rendelkezésre

állnak-e

olyan

alternatív

megoldások,

amelyek

alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül is megvalósítható a tervezett cél
(fokozatosság elve).
b) a munkáltató jogos érdekét a lehető legpontosabban meg kell határoznia a cégnek,
például a már tapasztalt szabálytalanságokból és jogsértésekből levont következtetések
segítségével (az Mt. 10. § (1) bekezdésének figyelembevételével). A vagyonvédelem, mint
cél csak akkor nevezhető meg, ha a múltbéli történések igazolják annak szükségességét.
c) a cégnek meg kell határoznia, hogy mi az adatkezelés célja és a jogos érdek milyen
személyes adatok meddig tartó adatkezelését igényli. Három napnál tovább csak akkor
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őrizhetőek a felvételek, ha ahhoz jogos érdek fűződik.
d) a cégnek meg kell határoznia, hogy a munkavállalóknak melyek lehetnek az érdekeik
az adott adatkezelés vonatkozásában.
e) a cégnek meg kell határoznia, hogy miért korlátozza arányosan a munkáltatói jogos
érdek – és az ennek alapján végzett adatkezelés – a d) pontban meghatározott

munkavállalói jogokat, várakozásokat, illetve hogyan érvényesülhet a fokozatosság elve,
valamint a munkavállaló jelenlétének biztosítása.

Az érdekmérlegelési teszt célja, hogy a munkáltató részletesen alá tudja támasztani, hogy személyés vagyonvédelmi érdekei valóban indokolják a munkavállalók személyes adatok védelméhez való
jogának korlátozását.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény.

b. Az érdekmérlegelési tesztek nyilvántartása
Az érdekmérlegelési tesztek nyilvántartása a 9. sz melléklet szerint történik.

11. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
1. A tájékoztatáskéréshez való jog
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a ICONIST
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Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság milyen adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul,
de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

2. A helyesbítéshez való jog
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről
kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre
tájékoztatást kell küldeni.
3. A törléshez való jog
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre
tájékoztatást kell küldeni.
4. A zároláshoz, korlátozáshoz való jog
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig
tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul,
de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.
5. A tiltakozáshoz való jog
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen.
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül
meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott
elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

12. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
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Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530. Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

13. Az ICONIST Kft. feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében

a., Az adatvédelmi tudatosság és titoktartási kötelezettség
Biztosítani kell a szakmai felkészültséget a jogszabályoknak való megfeleléshez. Elengedhetetlen a
munkatársak szakmai felkészítése és a szabályzat megismerése. A szabályzat megismerését és a
munkavégzés során megismert adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettséget az 4. sz. melléklet
szerinti nyilatkozat aláírásával minden új belépő dolgozó esetén dokumentálni kell.
Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal összhangban kell biztosítani jogszerű adatkezelést és
adatfeldolgozást.

b., Az adatkezelésben érintett személy megfelelő tájékoztatása
Figyelni kell arra, hogy - ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, - kétség esetén az
adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezeléshez az érintett személy hozzájárult.
Az érintett személynek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető
legyen, ezért azt világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni és megjeleníteni.
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Az átlátható adatkezelés követelménye, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon az adatkezelés
tényéről és céljairól. A tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt kell megadni és a
tájékoztatáshoz való jog az adatkezelés során annak megszűnéséig megilleti az érintettet

14. Adatvédelmi incidens
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem
vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti
rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a
személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.

15. Teendők adatvédelmi incidensek esetén
Az adatvédelmi incidens bejelentése
Amennyiben a cég dolgozója a cég által kezelt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban
adatvédelmi incidenst észlel, azt köteles haladéktalanul jelenteni a cég vezetőjének.
Ilyen incidens lehet például, ha:
a) személyes adathoz jogosulatlan hozzáférést,
b) személyes adat jogosulatlan megváltoztatását,
c) személyes adat jogosulatlan továbbítását,
d) személyes adat jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát,
e) személyes adat jogosulatlan törlését vagy megsemmisítését, vagy
f) véletlen megsemmisülését vagy sérülését észleli.
Adatvédelmi incidens például egy céges okostelefon vagy egy pendrive elvesztése, de egy laptop
ellopása is, valamint jelentős gondot (és kárt) okozhat az is, amikor selejtezés során nem törlik
rendesen a háttértárolókat és az azon visszamaradt adatok illetéktelen kézbe kerülnek, netalán
zsarolóvírus áldozata lesz a cég.
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Amennyiben az adatvédelmi incidens érinti az informatikai rendszert, úgy a cég vezetőjén kívül az
informatikai rendszerért felelős vezetőt is tájékoztatni kell. A cég vezetője intézkedik az eset
kivizsgálására.
Ha az adatfeldolgozó cégnél történik adatvédelmi incidens, abban az esetben az adatfeldolgozó
haladéktalanul köteles jelenteni az incidenst az adatkezelő cégnek.

A bejelentés megvizsgálása és az incidens kezelése

A cég vezetője, illetve az általa a vizsgálattal megbízott személy a bejelentést megvizsgálja. A
vizsgálat során a bejelentőtől az incidenssel kapcsolatban adatszolgáltatást kér, amelyet a bejelentő
köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül teljesíteni.
A bejelentő adatszolgáltatásának tartalmaznia kell:
a) az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
b) az incidens leírását, körülményeit és hatásait,
c) az incidens során kompromittálódott adatok körét és számosságát,
d) a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
e) az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
f) a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.
Amennyiben az adatszolgáltatás alapján az adatvédelmi incidens vizsgálatot igényel, annak
végrehajtása a cég vezetőjének a felelőssége. A vizsgálat elvégzésével a cég vezetője felelős
személyt bízhat meg.
Az adatszolgáltatás alapján a cég vezetője – illetve az általa a vizsgálattal megbízott személy javaslatot tesz az adatvédelmi incidens elhárításához szükséges intézkedésekre az adatok kezelését
vagy feldolgozását végző szakterületnek, illetve személyeknek.
A javaslat alapján a megvalósítandó további intézkedésekről a cég vezetője dönt szükség esetén az
illetékes adatkezelő vagy feldolgozó szakterület vezetőjének bevonásával.
Adatvédelmi incidens esetén a cég késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután,
hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak,
kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell
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jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig részletekben is közölni lehet.

Az érintettek tájékoztatása
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, a cégnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia
kell az érintettet az adatvédelmi incidensről.
A tájékoztatásban az érintett részére világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi
incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbiakat:
a) az incidensről további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,
b) az adatvédelmi incidensből eredő valószínűsíthető következményeket, valamint
c) a cég által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve
adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények
enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) a cég megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre és ezeket az
intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták,
különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a
személyes

adatokhoz való

hozzáférésre fel nem jogosított

személyek számára

értelmezhetetlenné teszik az adatokat,
b) a cég az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg,
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket a
cégnek nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatnia vagy olyan hasonló
intézkedést kell hoznia, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Amennyiben a cég még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti
hatóság – miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal
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jár-e – elrendelheti az érintett tájékoztatását.

16. Az incidens nyilvántartása
Az adatvédelmi incidens(ek)ről a cégnek (szervezetnek) nyilvántartást kell vezetnie, az abban
szereplő adatokat:
a) személyes adatokat érintő incidens esetében, 5 évig,
b) különleges adatokat érintő incidens esetében, 20 évig meg kell őrizni.
Az adatvédelmi incidensek nyilvántartásának mintáját az 5. sz. melléklet tartalmazza.

17. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
● 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.
● A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi
LXVI. törvény.
● A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
● 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
● 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
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18. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása és biztonsága
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének (GDPR) 30, illetve 32. cikke
az alábbiakról rendelkezik, mely jogszabályi követelményeknek cégünk megfelel.

● Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
(1) Minden adatkezelő és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselője a felelősségébe tartozóan
végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. E nyilvántartás a következő
információkat tartalmazza:
a) az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az
adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;
b) az adatkezelés céljai;
c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a
harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;
e) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet
azonosítását, valamint a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti továbbítás
esetében a megfelelő garanciák leírása;
f) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
g) ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános
leírása.
(2) Minden adatfeldolgozó és – ha van ilyen – az adatfeldolgozó képviselője nyilvántartást vezet
az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról; a nyilvántartás a
következő információkat tartalmazza:
a) az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók neve és elérhetőségei, és minden olyan adatkezelő neve
és elérhetőségei, amelynek vagy akinek a nevében az adatfeldolgozó eljár, továbbá – ha van ilyen –
az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a neve
és elérhetőségei;
b) az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái;
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c) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítása, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a 49.
cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák
leírása;
d) ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések
általános leírása.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett nyilvántartást írásban kell vezetni, ideértve az elektronikus
formátumot is.
(4) Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, valamint – ha van ilyen – az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó képviselője megkeresés alapján a felügyeleti hatóság részére rendelkezésére bocsátja
a nyilvántartást.
(5) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt kötelezettségek nem vonatkoznak a 250 főnél kevesebb
személyt foglalkoztató vállalkozásra vagy szervezetre, kivéve, ha az általa végzett adatkezelés az
érintettek jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően kockázattal jár, ha az adatkezelés nem
alkalmi jellegű, vagy ha az adatkezelés kiterjed a személyes adatok 9. cikk (1) bekezdésében
említett különleges kategóriáinak vagy a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség
megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatoknak a
kezelésére.

● Az adatkezelés biztonsága
(1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás
költségei, továbbá 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 érdekében,
hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között,
adott esetben:
a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas
jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való
hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
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hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

19. Szankciók az adatvédelem területén
Büntető törvénykönyv (2012. évi C. törvény)
Személyes adattal visszaélés
219. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések
megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva
a)jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy
b)az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja,
vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről
szóló törvényi rendelkezések megszegésével az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének
nem tesz eleget, és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti.
(3) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a személyes adattal visszaélést különleges
adatra követik el.
(4) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha személyes adattal visszaélést
hivatalos személyként vagy közmegbízatás felhasználásával követik el.

Magántitok megsértése
223. § (1) Aki a foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva tudomására jutott magántitkot
alapos ok nélkül felfedi, vétség miatt elzárással büntetendő.

(2) A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz.

Levéltitok megsértése
224. § (1) Aki
a) m
 ásnak közlést tartalmazó zárt küldeményét megsemmisíti, a tartalmának megismerése végett
felbontja, megszerzi, vagy ilyen célból illetéktelen személynek átadja, illetve
b) elektronikus hírközlő hálózat útján másnak továbbított közleményt kifürkész, ha súlyosabb
bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő.
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(2) A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott
bűncselekményt foglalkozás vagy közmegbízatás felhasználásával követik el.
(3) A büntetés
a) két évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény,
b) bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a (2) bekezdésben meghatározott
bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz.
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
83. cikk
A közigazgatási bírságok kiszabására vonatkozó általános feltételek
(1) Valamennyi felügyeleti hatóság biztosítja, hogy e rendeletnek a (4), (5), (6) bekezdésben
említett megsértése miatt az e cikk alapján kiszabott közigazgatási bírságok minden egyes esetben
hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek legyenek.
(2) A közigazgatási bírságokat az adott eset körülményeitől függően az 58. cikk (2) bekezdésének
a)–h) és j) pontjában említett intézkedések mellett vagy helyett kell kiszabni. Annak eldöntésekor,
hogy szükség van-e közigazgatási bírság kiszabására, illetve a közigazgatási bírság összegének
megállapításakor minden egyes esetben kellőképpen figyelembe kell venni a következőket:
a) a jogsértés jellege, súlyossága és időtartama, figyelembe véve a szóban forgó adatkezelés
jellegét, körét vagy célját, továbbá azon érintettek száma, akiket a jogsértés érint, valamint az
általuk elszenvedett kár mértéke;
b) a jogsértés szándékos vagy gondatlan jellege;
c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó részéről az érintettek által elszenvedett kár enyhítése
érdekében tett bármely intézkedés;
d) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó felelősségének mértéke, figyelembe véve az általa a 25. és
32. cikk alapján foganatosított technikai és szervezési intézkedéseket;
e) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó által korábban elkövetett releváns jogsértések;
f) a felügyeleti hatósággal a jogsértés orvoslása és a jogsértés esetlegesen negatív hatásainak
enyhítése érdekében folytatott együttműködés mértéke;
g) a jogsértés által érintett személyes adatok kategóriái;
h) az, ahogyan a felügyeleti hatóság tudomást szerzett a jogsértésről, különös tekintettel arra, hogy
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az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó jelentette-e be a jogsértést, és ha igen, milyen részletességgel;
i) ha az érintett adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben korábban – ugyanabban a tárgyban –
elrendelték az 58. cikk (2) bekezdésében említett intézkedések valamelyikét, a szóban forgó
intézkedéseknek való megfelelés;
j) az, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tartotta-e magát a 40. cikk szerinti jóváhagyott
magatartási kódexekhez vagy a 42. cikk szerinti jóváhagyott tanúsítási mechanizmusokhoz;
valamint
k) az eset körülményei szempontjából releváns egyéb súlyosbító vagy enyhítő tényezők, például a
jogsértés közvetlen vagy közvetett következményeként szerzett pénzügyi haszon vagy elkerült
veszteség.
(3) Ha egy adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyazon adatkezelési művelet vagy egymáshoz
kapcsolódó adatkezelési műveletek tekintetében – szándékosan vagy gondatlanságból – e rendelet
több rendelkezését is megsérti, a bírság teljes összege nem haladhatja meg a legsúlyosabb jogsértés
esetén meghatározott összeget.
(4) Az alábbi rendelkezések megsértése – a (2) bekezdéssel összhangban – legfeljebb
10 000 000 EUR összegű közigazgatási bírsággal, illetve a vállalkozások esetében az előző
pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 2 %-át kitevő összeggel sújtható; a kettő
közül a magasabb összeget kell kiszabni:
a) az adatkezelő és az adatfeldolgozó tekintetében a 8., a 11., a 25-39., a 42. és a 43. cikkben
meghatározott kötelezettségek;
b) a tanúsító szervezet tekintetében a 42. és 43. cikkben meghatározott kötelezettségek;
c) az ellenőrző szervezet tekintetében a 41. cikk (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek;
(5) Az alábbi rendelkezések megsértését – a (2) bekezdéssel összhangban – legfeljebb
20 000 000 EUR összegű közigazgatási bírsággal, illetve a vállalkozások esetében az előző
pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 4 %-át kitevő összeggel kell sújtani,
azzal, hogy a kettő közül a magasabb összeget kell kiszabni:
a) az adatkezelés elvei – ideértve a hozzájárulás feltételeit – az 5., 6., 7. és 9. cikknek megfelelően;
b) az érintettek jogai a 12–22. cikknek megfelelően;
c) személyes adatoknak harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítása a 44–49. cikknek megfelelően;
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d) a IX. fejezet alapján elfogadott tagállami jog szerinti kötelezettségek;
e) a felügyeleti hatóság 58. cikk (2) bekezdése szerinti utasításának, illetve az adatkezelés átmeneti
vagy végleges korlátozására vagy az adatáramlás felfüggesztésére vonatkozó felszólításának be nem
tartása vagy az 58. cikk (1) bekezdését megsértve a hozzáférés biztosításának elmulasztása.
(6) A felügyeleti hatóság 58. cikk (2) bekezdése szerinti utasításának be nem tartása – az e cikk (2)
bekezdésével összhangban – legfeljebb 20 000 000 EUR összegű közigazgatási bírsággal, illetve a
vállalkozások esetében az előző pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 4 %-át
kitevő összeggel sújtható; a kettő közül a magasabb összeget kell kiszabni.
(7) A felügyeleti hatóságok 58. cikk (2) bekezdése szerinti korrekciós hatáskörének sérelme
nélkül, minden egyes tagállam megállapíthatja az arra vonatkozó szabályokat, hogy az adott
tagállami székhelyű közhatalmi vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervvel szemben kiszabható-e
közigazgatási bírság, és ha igen, milyen mértékű.
Budapest, 2019.03.08.
Gábor Márta
ügyvezető
1. Mellékletek
1.sz.melléklet: Adatkérő lap és előzetes tájékoztató személyes adatok hozzájáruláson alapuló
kezeléséhez.
2. sz.melléklet: Az ICONIST Kft.által vezetett nyilvántartások
3.sz.melléklet: Szerződés teljesítése jogcímén kezelt adatokról tájékoztató
4.sz.melléklet: Munkavállalói nyilatkozat az Adatkezelési Szabályzat megismeréséről és titoktartási
kötelezettségről
5.sz.melléklet: Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
6.sz.melléklet: Az informatikai és tárhely szolgáltató partnercégek adatai
7.sz.melléklet: Adatvédelmi tájékoztató
8.sz.melléklet: Érdekmérlegelési mintateszt
9.sz.melléklet: Érdekmérlegelési tesztek nyilvántartása
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1.sz. melléklet
1/a. ADATKÉRŐ LAP ÉS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK
HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ
ADATKÉRŐ LAP
HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

AZ ÉRINTETT (MEGRENDELŐ) ADATAI
Név/Cégnév
képviselő neve:
Anyja neve*
Születési hely, időpont*
Lakcím/Székhely:
Telefonszám
E-mail cím

A TÁRSASÁG ADATAI
Az adatkezelő neve, címe (postai cím is)

ICONIST Kft. 1161 Budapest, Baross utca
87/b

Az

adatkezelő

képviselője

(név,

Gábor Márta ügyvezető

elérhetőség)
Az adatkezelés jogalapja

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a)
pont)

Az adatkezelés célja

jogszabályi és szerződéses kötelezettség
teljesítése, marketing célú kapcsolattartás

A személyes adatok tárolásának időtartama

Jogszabályi előírások szerint, ügyfajtától
függően, kivéve, ha az érintett ettől eltérő
joghatályos nyilatkozatot tesz.

a *-al megjelölt részek csak magánszemély megrendelő esetén töltendő ki!
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ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1161 Budapest, Baross utca 87/b
Tájékoztatás az érintett jogairól
Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van
a) kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
c) jogszabályban

meghatározott

feltételek

fennállása

esetén

Önnek

joga

van

az

adathordozhatósághoz, továbbá
d) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen
visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is
kezdeményezheti a gabor.marta@iconist.hu e-mail címen.
f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi
állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.

g) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az
adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása
szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával –
egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg
Társaságunkat.
Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, Ön a személyes adatok megadására nem
köteles. Társaságunk tájékoztatja Önt, hogy az adatszolgáltatás elmaradásának következménye:
cégünk részéről a tájékoztatók, értesítők küldésének elmaradása.
További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely Társaságunk székhelyén,
nyomtatott formában megtalálható.
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679

rendelete

(GDPR),

illetve

az

információs

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

***********
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önrendelkezési

jogról

és

az

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1161 Budapest, Baross utca 87/b

Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak
megfelelnek és a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez
önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.

Budapest, 2019............................hó..............

…………………………………………..
(az érintett aláírása)

Készült 2 példányban:
1. sz. pld. Érintett
2. sz. pld. Társaság
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ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1161 Budapest, Baross utca 87/b

1/b. ADATKÉRŐ LAP ÉS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ (16 éven aluli érintett esetén)

AZ ÉRINTETT ADATAI (16 ÉVEN ALULI SZEMÉLY)

AZ ÉRINTETT FELETT SZÜLŐI
FELÜGYELETET GYAKORLÓ
SZEMÉLY ADATAI

Név
Anyja neve
Születési hely, időpont
Lakcím
Telefonszám
E-mail cím

A TÁRSASÁG ADATAI

Az adatkezelő neve, címe

ICONIST Kft. 1161 Budapest, Baross utca 87/b

Az adatkezelő képviselője
(név, elérhetőség)

Gábor Márta, 06 30 6625095, gabor.marta@iconist.hu

Az adatkezelő honlapja

www.iconist.hu

Az adatkezelés jogalapja

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) illetve 8.
cikk (1) bekezdés

Az adatkezelés célja

megrendelőnyilvántartása
, tájékoztatása, marketing
célú kapcsolattartás

szülői felügyelet minőségben
adott hozzájárulás kezelése

adatkezelők

adatkezelők

Az adatok nyilvántartásba
vételétől számított 18 hónap

Az adatok nyilvántartásba
vételétől számított 18 hónap

A
személyes
címzettje(i)

adatok

A
személyes
adatok
tárolásának időtartama
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ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1161 Budapest, Baross utca 87/b

Tájékoztatás az érintettek jogairól

Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintett 16 éven aluli gyermek felett
szülői felügyeletet gyakorló személynek joga van
a) kérelmezni Társaságunktól a gyermekére és Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést,
b) a gyermeke és az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy
zárolását,
c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén gyermekének és Önnek joga van
az adathordozhatósághoz, továbbá
d) tiltakozhat a gyermeke és az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen
visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is
kezdeményezheti a penzugy.seerga@gmail.com e-mail címen.
f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi
állampolgár, úgy a szokásos tartózkodási helye illetve munkahelye szerinti felügyeleti
hatóságnál is panaszt tehet.
g) Jogai megsértése miatt Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az
adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása
szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával –
egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg
Társaságunkat.
Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, Ön a személyes adatok megadására nem
köteles. Társaságunk tájékoztatja Önt, hogy az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges
következménye: cégünk részéről a tájékoztatók, értesítők küldésének elmaradása.
További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely Társaságunk honlapján a
www.iconist.huoldalontalálható.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).
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ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1161 Budapest, Baross utca 87/b
***********

Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott gyermekemre vonatkozó személyes adatok és
a saját személyes adataim a valóságnak megfelelnek és a jelen dokumentumban megjelölt célú
és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.

Budapest, 2019. ……………….. hó ……….

…………………………………………..
(az érintett aláírása)

…………………………………………..
(14-16 év közötti gyermek aláírása)

Készül 2 vagy 3 példányban:
1. sz. pld. szülői felügyeleti jogot gyakorló személy
2. sz. pld. Társaság
3. sz. pld. (14-16 év közötti) gyermek
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ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1161 Budapest, Baross utca 87/b
2.sz. melléklet
Az ICONIST Kft.által vezetett nyilvántartások

Papír alapú nyilvántartások
● Bejövő számlák nyilvántartása,
● Vevőkkel kapcsolatos szerződések
● Tréningdíjak befizetésének nyilvántartása
● Munkavállalókkal kötött szerződések, egyéb munkaügyi nyilvántartások
Elektronikus formában vezetett nyilvántartások
● Kimenő számlák elektronikus nyilvántartása
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ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1161 Budapest, Baross utca 87/b
3.sz. melléklet
SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE JOGCÍMÉN KEZELT ADATOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az ICONIST Kft. tájékoztatja a szerződő felet (a továbbiakban: érintett), hogy a Társaság és
….…(érintett neve)……… között 201……………. napján ……………… tárgyban megkötött
szerződésben - érintettként szerződő fél minőségben - megadott személyes adatait a Társaság
„szerződés teljesítése” jogcímén kezeli (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
Az érintett személyes adatainak címzettjei
a) a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
b) a Társaság pénzügyi, számviteli és adózási feladatokat ellátó munkavállalói, valamint
c) a Társaság adatfeldolgozói.
A személyes adatok tárolásának időtartama a jelen adatkezelési tájékoztató alapjául szolgáló
szerződés megszűnését követő 5 év.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679

rendelete

(GDPR),

illetve

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).
További információk az adatkezelési tájékoztatóban olvashatóak, amely a Társaság székhelyén
megtalálható.

A személyes adataim „szerződés teljesítése” jogcímen kezelésével kapcsolatos tájékoztatást
tudomásul vettem.

Budapest, 201…, ……………….. hó ……….
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ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1161 Budapest, Baross utca 87/b
…………………………………………..
(az érintett neve és aláírása)

Készült 2 példányban:
1.sz. pld. Érintett
2.sz. pld. Társaság
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ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1161 Budapest, Baross utca 87/b
4.sz. melléklet
MUNKAVÁLLALÓI NYILATKOZAT AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
MEGISMERÉSÉRŐL ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

Cégnév: ICONIST Kft.
Székhely: 1161 Budapest, Baross utca 87/b
Munkavállaló neve, beosztása:
A munkaviszony kezdete:

1. A munkavállaló kijelenti, hogy a Társaság a hatályban lévő Adatkezelési Szabályzatát a
rendelkezésére bocsátotta, annak tartalmát megismerte.
2. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy amennyiben az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit
szándékosan

vagy

súlyos

gondatlansággal

jelentős

mértékben

megszegi,

azzal

a

munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szegi meg, így cselekménye munkajogi,
illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.
3. A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy
a) munkavégzése során maradéktalanul betartja és betartatja az Adatvédelmi Szabályzat
rendelkezéseit.
b) a munkáltatónál tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelési
Szabályzatban foglaltaknak megfelelően, csakis munkaköri feladatainak teljesítése céljából
kezeli és továbbítja, valamint az általa kezelt személyes adatokat az adatok kezelésére
jogosultsággal nem rendelkező személy(ek)nek nem hozza tudomására és nem adja tovább,
c) a kezelt adatokat az előre meghatározott célon kívül más célra nem használja és nem
használtatja fel, valamint a tudomására jutott személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra,
d) a

Társaságnál

rendszeresített

biztonsági

előírások betartásával és

betartatásával

megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést,
e) amennyiben az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak megsértését észleli, úgy azt
haladéktalanul jelenti a Társaság vezetőjének, valamint
f) adatvédelmi incidens esetében az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint jár el.
4. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettségének megszegése kimerítheti a
Btk. 223.§-a szerinti magántitok megsértése bűncselekmény törvényi tényállását, mely szerint,
aki a foglalkozásánál fogva tudomására jutott magántitkot alapos ok nélkül felfedi, vétség miatt
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ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1161 Budapest, Baross utca 87/b
elzárással büntetendő. A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, amennyiben a
bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz.
5. A munkavállaló tudomásul veszi, hogy jelen titoktartási kötelezettsége a munkaviszony
fennállását követően is terheli.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR), Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény (Mt.).

Budapest, 201…, ……………….. hó ……….

…………………………………………..
munkavállaló

Készült 2 példányban:
1. sz. pld. Munkavállaló
2. sz. pld. Társaság (a munkavállaló személyi anyaga)
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ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1161 Budapest, Baross utca 87/b
MUNKAVÁLLALÓK TÁJÉKOZTATÁSA A CÉGES ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRÓL

Cégnév: ICONIST Kft.
Székhely: 1161 Budapest, Baross utca 87/b
Munkavállaló neve, beosztása:
A munkaviszony kezdete:
Adattárolásra alkalmas eszközökkel kapcsolatos eljárási rend

Amennyiben Társaságunk munkavégzés céljából számítógépet, laptopot, tabletet, okostelefont,
fényképezőgépet, kamerát vagy egyéb, adattárolásra alkalmas eszközt (továbbiak eszközök)
bocsát a munkavállaló rendelkezésre, azt a munkavállaló kizárólag munkaköri feladata ellátása
érdekében használhatja, ezen készülékek magáncélú használata tilos. Ezeken az eszközökön a
munkavállaló az internetet magáncélra nem használhatja, semmilyen személyes adatot,
levelezést, fotót, videót nem kezelhet és nem tárolhat sem önállóan, sem különféle alkalmazások
keretében.
A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a Társaság a céges tulajdonú eszközöket és az azokon
tárolt adatokat rendszeresen ellenőrizheti.
Az adatbiztonság illetve az informatikai rendszer védelme miatt a Társaság informatikai
hálózatát üzemeltető informatikus a számítógép tartalmába jogosult betekinteni, de az ily módon
megismert adatokat harmadik személy számára - így a Társaság részére - nem továbbíthatja.
A céges eszközök ellenőrzése során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke (GDPR
6. cikk (1) bekezdés f) pont), az ellenőrzés célja ezen készülékek használatára vonatkozó
munkáltatói rendelkezések betartásának ellenőrzése, illetve a munkavállalói kötelezettségek
teljesítésének ellenőrzése. Az adatkezelés megkezdése előtt Társaságunk érdekmérlegelési
tesztet végzett, melynek eredményéről jelen tájékoztató átadásával egyidejűleg a munkavállalót
tájékoztatjuk.
Az ellenőrzés végrehajtására Társaságunk cégvezetője, illetve a munkáltatói jogok gyakorlója
jogosult.
Amennyiben az ellenőrzés körülményei lehetővé teszik, biztosítjuk az ellenőrzés időtartama
alatt a munkavállaló jelenlétét.
37

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
ICONIST Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Az ellenőrzés előtt Társaságunk tájékoztatja a munkavállalót arról, hogy:
● milyen munkáltatói érdek alapján történik az ellenőrzés,
● a munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést,
● milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre,
● mi az eljárás menete, valamint
● milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a munkavállalónak a céges készülékek
ellenőrzés kapcsán.
Az

ellenőrzés

során

Társaságunk

köteles

betartani

a

fokozatosság

elvét

és

a

szükségesség-arányosság követelményét, ennek megfelelően elsődlegesen a tárolt fájlok és
levelek megnevezéséről, illetve címzettjéből és tárgyából állapítjuk meg azt, hogy azok a
munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatosak-e vagy személyesek. A nem személyes célú
fájlok és e-mailek tartalmát korlátozás nélkül vizsgálhatjuk, a személyes fájlok tartalmának
megismerésére azonban nem vagyunk jogosultak annak ellenére sem, hogy a készülékek
személyes használata jelen szabályzat szerint nem megengedett.
Amennyiben az ellenőrzés során megállapítjuk, hogy a munkavállaló az Adatvédelmi
Szabályzat rendelkezéseit megsértve magáncélra is használta a céges készülékét, abban az
esetben felszólítjuk, hogy haladéktalanul törölje arról a személyes adatokat. Amennyiben az
ellenőrzés során a munkavállaló nincs jelen, illetve nem működik együtt, a személyes adatokat
töröljük. Ezen készülékek adatvédelmi szabályzattal ellentétes használata miatt Társaságunk
munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat a munkavállalóval szemben.
Felhívjuk a munkavállaló figyelmét, hogy a munkavégzés céljáról rendelkezésére bocsátott
céges eszközök elvesztését, a munkavállaló birtokából egyéb módon kikerülését (lopást), az
eszköz megsérülését, vagy bármi módon működésképtelenné válását – további intézkedés
céljából – haladéktalanul jelenteni kötelesek a munkáltatói jogokat gyakorló vezetőnek. A
munkavállaló tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi incidens kivizsgálásában, illetve a
kárenyhítésben tevékenyen köteles részt venni.

A „céges” internethasználat ellenőrzése
Társaságunk munkavállalója a „céges” internet használatának során csak a munkaköri
feladatával

kapcsolatos

honlapokat

tekintheti
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internethasználatot a munkáltató nem engedélyezi, ezért az informatikai rendszer blokkolhatja
egyes honlapok megtekintését.
Társaságunk a vonatkozó jogszabályok, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak
alapján a munkavállaló internethasználatát ellenőrizheti, mellyel kapcsolatos adatkezelés
jogalapja, a munkáltatói jogos érdek. Az ellenőrzés végrehajtására a Társaság cégvezetője,
illetve a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.
Az adatbiztonság vagy az informatikai rendszer védelme miatt az informatikai hálózatot
üzemeltető informatikus a számítógép tartalmába jogosult betekinteni, de az így megismert
adatokat harmadik személy számára - így a Társaság részére - nem továbbíthatja.
A „céges” internethasználat ellenőrzése során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos
érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), az ellenőrzés célja a „céges” internet használatára
vonatkozó munkáltatói rendelkezések betartásának ellenőrzése, illetve a munkavállalói
kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése. Az adatkezelés megkezdése előtt Társaságunk
érdekmérlegelési tesztet végzett, melynek eredményéről jelen tájékoztató átadásával egyidejűleg
a munkavállalót tájékoztatjuk.
Az internethasználat konkrét ellenőrzéséről Társaságunk tájékoztatja a munkavállalót.
A tájékoztatóban kitér többek között az alábbiakra:
● milyen célból, milyen munkáltatói érdekek miatt kerül sor az internethasználat
ellenőrzésére,
● a Társaság részéről ki végezheti az ellenőrzést,
● milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és
mi az eljárás menete, valamint
● milyen jogai és jogorvoslati lehetőségeik vannak a munkavállalónak az internet
használatának ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.
Az ellenőrzés során Társaságunk betartja a fokozatosság elvét, illetve fokozottan ügyel a
magánszféra sérülésének elkerülésére. Amennyiben az ellenőrzés során az ellenőrzést végző
személy megállapítja az internethasználattal kapcsolatos szabályok megszegését (például az
internetes előzmények átvizsgálása eredményeképpen), akkor sem jogosult vizsgálni, hogy a
nem engedélyezett weblapok meglátogatása során milyen tevékenységet végzett azokon a
munkavállaló (például milyen aloldalakat nyitott meg, milyen video fájlokat tekintett meg, stb.)
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A

szabályzattal

ellentétes

internet-használat

miatt,

munkajogi

jogkövetkezményeket

alkalmazhatunk a munkavállalóval szemben.
Amennyiben a Társaság munkavállalója munkakörében eljárva a Társaság nevében regisztrál,
abban az esetben az internetes regisztrációk jogosultja a Társaság és a regisztráció során a
társaságra utaló azonosítót kell alkalmazni. A Társaság informatikusa a regisztrációkról
nyilvántartást vezet, a regisztrációval kapcsolatos adatokat a munkavállaló neki köteles
nyilvántartás

céljából

átadni.

Amennyiben

a

regisztrációt

végrehajtó munkavállaló

munkaviszonya megszűnik és a regisztrációhoz szükség volt személyes adatok megadására, a
Társaság a regisztrációt a személyes adatok tekintetében módosítja (amennyiben ez lehetséges
az adatkezelési szabályok figyelembe vételével), illetve törli (törölteti).

A „céges e-mail fiók” használat ellenőrzése

Amennyiben Társaságunk céges e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére, akkor ezt
az e-mail címet és fiókot a munkavállaló kizárólag csak munkaköri feladatai elvégzése
érdekében használhatja, azaz
Társaságunk más munkavállalóival kapcsolattartásra és ügyintézésre, valamint Társaságunk
nevében ügyfelekkel és partnerekkel, továbbá különféle szervezetekkel, hivatalokkal
kapcsolattartásra és ügyintézésre.
A munkavállaló a céges e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, abban személyes
levelezést nem tárolhat. Társaságunk jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát
rendszeresen ellenőrizni, arról másolatot készíteni.
Az adatbiztonság vagy az informatikai rendszer védelme miatt az informatikai hálózatot
üzemeltető informatikus a számítógép tartalmába jogosult betekinteni, de az ily módon
megismert adatokat harmadik személy számára - így a Társaság részére - nem továbbíthatja.
A céges e-mail fiók ellenőrzése során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), az ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó
munkáltatói rendelkezések betartásának, illetve a munkavállalói kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzése. Az adatkezelés megkezdése előtt Társaságunk érdekmérlegelési tesztet végzett,
ennek megállapításairól jelen tájékoztatással egyidejűleg tájékoztatja a munkavállalót.
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Az ellenőrzés végrehajtására Társaságunk vezetője, illetve a munkáltatói jogok gyakorlója
jogosult.
Társaságunk az
● e-mail fiók használatával kapcsolatos szabályokról,
● az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak betartásának munkaköri kötelezettségéről,
● az ellenőrzés lehetőségéről, valamint
● az ellenőrzésre felhatalmazott személyek köréről, továbbá
● Társaságunk vezetője által fontosnak tartott egyéb információkról
– kör e-mail formájában, emlékeztetés céljából – rendszeresen tájékoztatja az érintett
munkavállalót.
A konkrét ellenőrzés előtt Társaságunk tájékoztatja a munkavállalót arról, hogy:
● milyen célból, milyen munkáltatói érdekek miatt kerülhet sor az e-mail fiók
ellenőrzésére,
● a munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést,
● milyen

szabályok

szerint

kerülhet

sor

ellenőrzésre

(fokozatosság

elvének,

szükségesség-arányosság követelményének figyelembe vétele, a magánszféra védelme,
az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak betartása, stb.),
● mi az eljárás menete,
● milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a munkavállalónak az e-mail fiók
ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban.
Amennyiben az ellenőrzés körülményei lehetővé teszik, biztosítani kell az ellenőrzés időtartama
alatt a munkavállaló jelenlétét.
Társaságunk köteles a fokozatosság elvét követni, ennek megfelelően az ellenőrzés során
elsődlegesen az e-mail címéből és tárgyából kell megállapítani azt, hogy az a munkavállaló
munkaköri feladatával kapcsolatos-e vagy személyes. A személyes tárgyú e-mailek tartalmának
megismerésére és kezelésére Társaságunk nem jogosult, míg a nem személyes célú e-mailek
tartalmát korlátozás nélkül vizsgálhatjuk.
Amennyiben az ellenőrzés során megállapítjuk, hogy a munkavállaló az Adatvédelmi
Szabályzat és jelen tájékoztatóban foglaltakat megsértve magáncélra is használta céges e-mail
fiókját, abban az esetben felszólítjuk, hogy haladéktalanul törölje a személyes adatokat.
Amennyiben az ellenőrzés során a munkavállaló nincs jelen, illetve nem működik együtt, a
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személyes adatokat töröljük. Az e-mail fiók Szabályzattal ellentétes használata miatt munkajogi
jogkövetkezményeket alkalmazhatunk a munkavállalóval szemben.

Telefonhasználattal kapcsolatos eljárási rend

Társaságunk nem engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát, céges mobiltelefont
a munkavállaló csak munkavégzéssel összefüggő célokra használhat. Társaságunk ellenőrizheti
valamennyi kimenő hívás hívószámát és adatait mind a híváslista, mind a telefonban tárolt
adatok alapján.
Amennyiben a munkavállaló a céges mobiltelefont magáncélra használta, azt köteles
bejelenteni. Ebben az esetben a Társaságunk a szolgáltatótól hívásrészletezőt kér és felhívjuk a
munkavállalót arra, hogy a listán a magáncélú hívásaival kapcsolatos telefonszámokat tegye
felismerhetetlenné. A magáncélú hívások költségeit a munkavállaló viseli.
A céges mobiltelefon használatának ellenőrzése során az adatkezelés jogalapja a munkáltató
jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az adatkezelés megkezdése előtt
Társaságunk érdekmérlegelési tesztet végzett, melynek eredményéről a munkavállalót jelen
tájékoztatóval egyidejűleg tájékoztatjuk.
A céges eszközök ellenőrzése során az ellenőrzés célja ezen készülékek használatára vonatkozó
munkáltatói rendelkezések betartásának ellenőrzése, illetve a munkavállalói kötelezettségek
teljesítésének ellenőrzése. Az ellenőrzés végrehajtására Társaságunk vezetője, illetve a
munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.
Amennyiben az ellenőrzés körülményei lehetővé teszik, biztosítjuk az ellenőrzés időtartama
alatt munkavállaló jelenlétét.

Az ellenőrzés előtt tájékoztatjuk a munkavállalót arról, hogy
milyen munkáltatói érdek alapján történik az ellenőrzés,
a munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést,
milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre,
mi az eljárás menete, valamint
milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a munkavállalónak a céges készülékek
ellenőrzés kapcsán.
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A Társaságnál használt vezetékes telefonok esetében a céges mobiltelefonok használatának
szabályait kell irányadónak tekinteni.
A mobiltelefon okostelefonként használatára (internet használat, levelezés, alkalmazások
letöltése, stb.), az ellenőrzésére, valamint az ellenőrzés lehetséges jogkövetkezményire az
adattárolásra alkalmas eszközökkel kapcsolatos, az 1. pontban foglalt tájékoztatás az irányadó.
Társaságunk felhívja a munkavállaló figyelmét, hogy a munkavégzés céljáról rendelkezésére
bocsátott céges telefon elvesztésesét, a munkavállaló birtokából egyéb módon kikerülését
(lopást), a telefon megsérülését vagy bármi módon működésképtelenné válását – további
intézkedés céljából – haladéktalanul jelenteni köteles a munkáltatói jogokat gyakorló vezetőnek.
A munkavállaló tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi incidens kivizsgálásában, illetve a
kárenyhítésben tevékenyen köteles részt venni.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény (Mt.).
A felügyeleti hatóság témában kiadott tájékoztatója: A
Információszabadság

Hatóság

tájékoztatója

a

munkahelyi

Nemzeti Adatvédelmi és
adatkezelések

alapvető

követelményeiről (2016. 11. 15)
A tájékoztatás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

Budapest, 201…, ……………….. hó ……….

…………………………………………..
(a munkavállaló aláírása)

Készült 2 példányban:
1. sz. pld. Munkavállaló
2. sz. pld. Társaság (a munkavállaló személyi anyaga)
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5.sz. melléklet
ADATVÉDELMI INCIDENSEK NYILVÁNTARTÁSA

Cégnév: ICONIST Kft.
Székhely: 1161 Budapest, Baross utca 87/b

Az incidens megnevezése
Az incidens nyilvántartási naplószáma
Az incidens időpontja
Az incidens kivizsgálásával megbízott személy
Az incidens által érintett személyes adatok köre
Az incidens által érintett személyes adatok száma
Az incidens körülményei
Az incidens hatásai
Az incidens okozta kár elhárítása érdekében tett
intézkedések
Az érintett értesítésének időpontja
Az érintettek értesítésének módja
Amennyiben nem történt meg az érintettek értesítése,
annak oka
Javaslat a hasonló incidensek megelőzése érdekében
tett intézkedésekre
Hasonló incidensek megelőzése érdekében megtett
intézkedések
Hatóság felé továbbjelentés időpontja
Hatósági vizsgálattal kapcsolatos információk
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Az incidensről készült átfogó jelentés készítőjének
neve, időpontja és a jelentés iktatószáma, illetve irattári
helye
Az adatvédelmi incidensre vonatkozó adatok megőrzés
időtartama
Egyéb információk

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. (GDPR 4. cikk
12.)
Az adatvédelmi incidens(ek)ről a cégnek (szervezetnek) nyilvántartást kell vezetnie (GDPR 33.
cikk (5) bekezdés), az abban szereplő adatokat
a) személyes adatokat érintő incidens esetében 5 évig,
b) különleges adatokat érintő incidens esetében 20 évig meg kell őrizni.
(A nyilvántartás nem tartalmazhat érintetti személyes adatokat)
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6.sz. melléklet
AZ INFORMATIKAI PARTNERCÉGEK ADATAI

Név: Mészáros Richárd Gyula Egyéni Vállalkozó
(Felvett név: Ryck Poster)
Székhely: 1161 Budapest, József utca 61/B
Adószám:67929117-1-51
Nyilvántartási szám: 50962626
A vállalkozás email címe: info@ryckposter.hu
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7.sz. melléklet
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató része a ICONIST Kft. által 2019.03.08-án hatályba léptetett
Adatvédelmi Szabályzatának.
Az Adatvédelmi Szabályzatot teljes terjedelmében a Társaság székhelyén és annak honlapján
tekintheti meg.
1. Az adatkezelő elérhetősége
● A szervezet adatkezelői feladatait Gábor Márta ügyvezető igazgató látja el.
➢ Telefonos elérhetősége: 06 30 6625095
➢ Email elérhetősége: gabor.marta@iconist.hu
2.

A kezelt személyes adatok köre

A megrendelőktől vállalásaink teljesítéséhez különböző személyes adatokat kérünk, az
adattakarékosság elvét figyelembe véve.
Az ajánlatkérők, megrendelők esetében a kezelt személyes adatok köre:
● Név, cím, adószám
● Email elérhetőség
● Telefonszám
3. Az adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelés a szerződés megkötését megelőző lépésekhez szükséges, az adatkezelés célja az
érintettek személyre szabott kiszolgálása, illetve az érintettek kérésére árajánlat küldése, amely a
későbbi esetleges szerződés vagy megrendelés alapjául szolgálhat.
4. Az adatkezelés időtartama
Az ajánlatkérők és érdeklődők adatainak kezelése amennyiben a szerződés létrejött, a szerződés
hatálya alatt, illetve a számviteli törvény szerint a teljesítés évét követő 8 évig történik.
Amennyiben a szerződés nem jött létre, vagyis a cél nem valósult meg, az adatokat
megsemmisítjük.
5. Az adatokat megismerők köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az érintettektől gyűjtött személyes adatokat a Társaság belső munkatársai jogosultak megismerni,
azokat nem publikálják. Harmadik fél számára adatkezelés céljából kizárólag az érintettek kérésére
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továbbítja az érintett által megadott címzett részére.
A Társaság tevékenysége során felmerülő feladatok elvégzése céljából ellenőrzött keretek között
adatokat adhat át harmadik félnek.
Adatkezelő szerződéses partnereink:
INFORMATIKAI PARTNERCÉG ADATAI

Név: Mészáros Richárd Gyula Egyéni Vállalkozó
(Felvett név: Ryck Poster)
Székhely: 1161 Budapest, József utca 61/B
Adószám:67929117-1-51
Nyilvántartási szám: 50962626
A vállalkozás email címe: info@ryckposter.hu
PÉNZÜGYI PARTNERCÉG ADATAI
Pénzügyi partnerünk:
IPS 2006 Számviteli Szolgáltató Betéti Társaság,
2721. Pilis, Dánosi út 24.
cégjegyzékszám: 13 06 056256
személyesen közreműködik:

6. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek
Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
d) személyes adatainak továbbítását másik adatkezelő számára. 
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Az Érintett kérelmére az Adatkezelő, legkésőbb az erre irányuló kérelem benyújtásától számított
30 napon belül írásbeli tájékoztatást az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése
szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó
tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
Egyéb esetben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg, azzal, hogy a már megfizetett
költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése
helyesbítéshez vezetett.
Társaságunk az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett
tájékoztatása céljából adatvédelmi incidens nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett
személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi
incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 
Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését
kérni. Az ilyen irányú kérését írásban kell benyújtania postai vagy elektronikus levél formájában.
Társaságunk a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben
azok nem lesznek újra helyreállíthatók.
A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges
adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását és az adatainak továbbítását másik adatkezelő
számára. Társaságunk zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére
álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes
adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról 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. Ha Társaságunk az Érintett helyesbítés,
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zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül
írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi
indokait.
Az Érintett a fenti kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára az
alábbiakat:
•

kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek,

•

rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Társaságunk a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az
Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az
Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:
•

az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;

•

csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat
elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely
minimálisan szükséges a feladat ellátásához;

•

az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő
adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;

•

gondoskodik a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és
védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az
Érintett

adatok

védelmére,

különösen

azoknak

a

véletlen,

illetéktelen,

törvénytelen

megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása
ellen.
Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó
illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.
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Az Adatkezelő, amennyiben Érintett adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok
megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával.
Az Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az
Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

Az érintett a GDPR, az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
● Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125. Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, vagy
● Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez, a regisztráció során harmadik fél adatait
adta meg vagy bármilyen módon kárt okozott, a Társaság jogosult az Érintett-tel szembeni kártérítés
érvényesítésére. A Társaság ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró
hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Budapest, 2019.03.08.
Gábor Márta
ügyvezető
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AZ INTERNETES HONLAPRA VONATKOZÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató része a ICONIST Kft. által 2019.03.08-án hatályba léptetett
Adatvédelmi Szabályzatának.
Az Adatvédelmi Szabályzatot teljes terjedelmében a Társaság székhelyén és honlapján tekintheti
meg.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
melyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét
társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.
1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?
Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
a. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan
kezeljük.
b. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat
nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából
megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
d. Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt
adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
e. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése
céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
f. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes
adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
Társaságunk az Ön személyes adatait
a. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a
szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük,
rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
b. Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező
jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
c. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy
pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése,
fejlesztése és biztonsága.
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2. Kik vagyunk?
A Társaságunk székhelye:1161 Budapest, Baross utca 87/b.

A Társaságunk honlapja:www.iconist.hu
Kapcsolattartás:Gábor Márta
Postacímünk:1161 Budapest, Baross utca 87/b.
Telefonszámunk:+36 306625095
E-mail címünk:gabor.marta@iconist.hu

Cégjegyzékszámunk:01-09 281748
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

A Társaság tevékenysége során felmerülő feladatok elvégzése céljából ellenőrzött keretek között
adatokat adhat át harmadik félnek.
Adatkezelő szerződéses partnereink:
INFORMATIKAI PARTNERCÉG ADATAI
Név: Mészáros Richárd Gyula Egyéni Vállalkozó
(Felvett név: Ryck Poster)
Székhely: 1161 Budapest, József utca 61/B
Adószám:67929117-1-51
Nyilvántartási szám: 50962626
A vállalkozás email címe: info@ryckposter.hu
PÉNZÜGYI PARTNERCÉG ADATAI

Pénzügyi partnerünk:
IPS 2006 Számviteli Szolgáltató Betéti Társaság,
2721. Pilis, Dánosi út 24.
cégjegyzékszám: 13 06 056256
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személyesen közreműködik:

Az általunk kezelt adatok:
Tevékenység megnevezése és
az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Honlap látogatása
Cél a honlap rendeltetésszerű és
színvonalas működésének
biztosítása,
a szolgáltatásaink minőségének Társaságunk
jogos érdeke
ellenőrzése és javítása,
a rosszindulatú, weboldalunkat
támadó látogatók beazonosítás,
a látogatottság mérésére,
statisztikai célok

IP cím
a látogatás időpontja
a meglátogatott aloldalak
adatai,
50 hónap
az Ön által használt
operációs rendszer és
böngésző típusa

Hírlevél szolgáltatás
Cél: kapcsolattartás,
Önt új akciókról, új
termékeinkről értesítjük

teljes név, e-mail cím

hozzájárulás

hírlevélről történő
leiratkozásig

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha hírlevélre szeretnének
feliratkozni, ajánlatkérés, üzenet küldés céljából.
A marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem
kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az gabor.marta@iconist.hu e-mail, illetve postacímen
kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1
hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.
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3. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon
keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes
böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox,
stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont
már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja,
illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes
böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön
első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési,
multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő
munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével
megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön
hozzájárulását.
Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik
személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik
engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.
Milyen sütiket alkalmazunk?
Típus

rendszer sütik

nyomkövető
süti
(harmadik
féltől
származó)

Név Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

nem igényel

a webes alkalmazás
tűzfalának session sütije,
amely a
honlap működésének böngésző
kereszthivatkozások elleni biztosítása
session vége
visszaélés megelőzésére
szolgál

nem igényel

a weboldal látogatása
új session-ök és látogatók
során harmadik
azonosítására, a Google
személyek, Google
Analytics webes
50 hónap
Analytic
nyomkövető szolgáltatás
szolgáltatásaihoz
ment le
kapcsolódik
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A
harmadik
féltől
származó
sütiről
(third
party
cookie)
részletesen
https://www.google.com/policies/technologies/types/,
az
adatvédelemről
pedig
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

itt
itt

4. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?
A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a hírlevél és ajánlatkérés
regisztráció, illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai
közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön
felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink
igénybevételének.
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük,
hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja
● az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
● a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához
való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.
A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból - 14 napos határidővel vállaljuk,
azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink
érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.
Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve, ha valamelyik látogatónk bűncselekményt
követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével
egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári
jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.
5. Mit kell tudni hírlevél célú adatkezelésünkről?
Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél regisztráció felületén tárolt
személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával)
hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk.
Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait hírlevél küldés céljából is
kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat
küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).
Ön a hozzájárulását a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja, illetve
azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.
A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A hírlevél célú
adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos
adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Ez hogy van? Mit és milyen alapon őrzünk meg, ha a
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hírlevél hozzájárulást visszavonta? A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra
szól, így az ajánlatkérő/érdeklődő levélre történő regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön
cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze.
Az egyes hozzájárulások visszavonásának, illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból
-14 napos határidővel vállaljuk.
6. Egyéb adatkezelési kérdések
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink
esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön
hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban
található.
Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre
bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási
kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és
munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak
az Ön személyes adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk
az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől,
megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan
felhasználástól.
Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést,
munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel
elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó
szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli
adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent
megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon
keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a
Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak
biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.
A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg
honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.
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7. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?
Ön az adatkezelésről
● tájékoztatást kérhet,
● kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
● tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező
adatkezelés kivételével),
● bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
● a
felügyelő
hatóságnál
panaszt
tehet,
illetve
eljárást
kezdeményezhet
(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
●
●
●
●
●

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a
megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott
●
●
●
●

adatairól,
azok forrásáról,
az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának
szempontjairól,
● az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
● adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint
megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
● az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1
hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó
évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által
már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük
vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben
tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a
Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá
mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha
az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
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Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön
hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a
bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, 30 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül)
megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az
Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az
annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a
határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön
bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása
szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával –
egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg
Társaságunkat.
8. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
● a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
● az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény - (Info tv.)
● a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
● az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
● az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
● a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
● a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
● a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény (Grtv.)
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9. Adatkezelési tájékoztató módosítása
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az
érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a
www.greymatter.hu/adatvedelmi-tajekoztato weboldalon történik.
Budapest, 2019. március 8.
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8.sz.melléklet
ÉRDEKMÉRLEGELÉSI MINTATESZT

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT
Társaság neve

ICONIST Kft.

Érdekmérlegelési

teszt

tárgya
Készítette (név, munkakör)
Jóváhagyta

(név,

munkakör)
A készítés időpontja
A jóváhagyás időpontja
Naplószám
(irattári szám, megkérdezett érintettek köre, stb.)

Egyéb információk
A

tervezett

adatkezelés

tervezett

adatkezelés

célja
A

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelés

jogalapja

az

ICONIST

Kft.jogos

érdekeinek

érvényesítéséhez

(GDPR-megfeleltetés)

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az adatkezeléssel érintett
személyes adatok köre
A személyes adatok forrása
Az adatkezelés időtartama
Az adatok címzettjei

A Társaság ügyvezetője

A Társaság által a rendszer
telepítése
garanciák

előtt

vállalt

● a jogok, jogosultságok és kötelezettségek előzetes
szabályozása (ki, mikor és hogyan tekintheti meg az
adatokat, azok meddig vannak őrizve, az érintettek
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hogyan élhetnek a jogaikkal stb.)
● fokozatosság elvének betartása, azaz mindig a kisebb
érdek- és jogsérelemmel járó megoldás alkalmazása
● az adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési teszt
végzése, a

szükségesség – arányosság elvének

figyelembevételével
MEGÁLLAPÍTÁSOK
Az

érdekmérlegelési

teszt

A tervezett rendszerrel kapcsolatban tiltakozás a teszt

során meghallgatott érintettek

végzésének időtartama alatt nem érkezett / nem érkezett a

véleménye

teszt készítőjéhez.
Az érintettektől érkezett külön kérés:

A Társaság jogos érdeke

A Társaság munkavállalóinak biztonsága, valamint a
Társaság vagyontárgyainak védelme.

Az adatkezelés szükségessége
Az

érintettek

jogait

és

szabadságait ért sérelem
Érdekmérlegelés

● a

Társaság

tulajdonának

védelme

az

Alaptörvényben megfogalmazott alapjog,
● a

Társaság

vállalja,

hogy

az

adatvédelmi

szabályzatába, olyan garanciákat fogalmaz meg,
amely garantálja az érintettek jogainak védelmét

AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT MEGÁLLAPÍTÁSAI
Az adatkezelés alapja
EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK
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Az adatkezelő véleménye
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9.sz. melléklet
ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZTEK NYILVÁNTARTÁSA

Az érdekmérlegelési teszt tárgya
Az érdekmérlegelési teszt nyilvántartási
naplószáma
Az érdekmérlegelési tesz időpontja
Az érdekmérlegelési tesz lefolytatásával
megbízott személy
Az érdekmérlegelési teszt megállapításait
jóváhagyó személy
Az érdekmérlegelési teszt rövid leírása
Az érdekmérlegelési tesz eredménye
Az

érdekmérlegelési

teszt

dokumentációjának irattári helye
Az érdekmérlegeléssel kapcsolatos adatok
megőrzési ideje
Kapcsolódó érdekmérlegelési tesztek tárgya
és nyilvántartási naplószáma
Egyéb információk

vezető véleménye,
megkérdezett érintettek köre stb.

Gábor Márta
ügyvezető
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