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1. Bevezető, az adatkezelés alapelvei 

Elkötelezettek vagyunk munkavállalóink, ügyfeleink és partnereink személyes adatainak védelmében 

egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk minden érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben 

tartását. 

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és 

szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységeinkkel összefüggésben folytatott minden 

adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályok alapján jelen tájékoztatóban meghatározott előírásoknak. 

Az adatkezelés során alkalmazott jogszabályi előírásokról részletes információkat olvashat a jelen 

tájékoztató végén található „Alkalmazott jogszabályok” fejezetben. 

A cégünk által végzett adatkezelések önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson 

egyaránt alapulhatnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében személyes adatai 

kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

A jogszabályban meghatározott, kötelező adatkezelések esetében – ilyenek például a munkavégzéssel 

vagy a cégünkkel fennálló szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban kezelt személyes adatai – 

információs önrendelkezéshez fűződő jogainak érvényesítését a jelen tájékoztatóban, az alábbiakban 

részletesen meghatározottak szerint biztosítjuk. 

2. Az adatkezelés biztonsága 

A személyes adatok kezelésének jogszerűségét és biztonságát az alábbi főbb intézkedésekkel 

garantáljuk: 

 személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelünk; 

 kizárólag azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek az adatkezelési céljának eléréséhez 

feltétlenül szükségesek; 

 a személyes adatokat a szerződéses jogviszony fennállásának ideje alatt, illetve kizárólag 

addig kezeljük, ameddig a szerződéssel, illetve a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban 

jogszerűen igény érvényesíthető vagy ameddig azok kezelését törvény előírja; 

 a személyes adatokat töröljük, amennyiben további kezelésükhöz az érintett hozzájárulása 

nem áll rendelkezésre vagy ahhoz nincs törvényi jogalap (pl.: ha az adatkezelési célja 

megszűnik vagy az adatkezelés előzetesen meghatározott időtartama letelik); 

 a személyes adatok kezeléséhez (tárolásához, feldolgozásához, továbbításához, stb.) használt 

informatikai eszközeink védelméről korszerű, az ismert kockázatokkal arányos informatikai 

biztonsági megoldások alkalmazásával gondoskodunk, ezek által biztosítva a kezelt adatok 

illetéktelen hozzáférés, jogosulatlan módosítás vagy törlés, illetve megsemmisülés elleni, 

továbbá rendszeres biztonsági mentések végzésével rendelkezésre állásának védelmét; 

 az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz és a papír alapú iratokhoz a hozzáférést 

munkatársaink számára is engedélyhez kötjük, a jogosultságok kiosztásának alapelve, hogy 

kizárólag a munkavégzésükhöz szükséges adatokat ismerhetik meg; az iratkezelés cégünk 

védett helyiségeiben történik; 

 a személyes adatok kezelését végző, azokhoz hozzáféréssel rendelkező munkatársaink a 

munkavégzésük során megismert, tudomásukra jutott információkra vonatkozóan titoktartási 

kötelezettségükről írásos nyilatkozatot tesznek; 



 gondoskodunk a személyes adatok kezelését végző munkatársaink adatvédelmi, illetve 

adatbiztonsági témájú oktatásáról, hogy munkaköri feladataik ellátása során megfelelően 

felkészülten és biztonságtudatosan eljárva vegyenek részt az adatkezelési tevékenységekben; 

 a személyes adatok kezelésében, feldolgozásában, illetve azok továbbításban érintett 

szerződéses partnereink esetében gondoskodunk arról, hogy az adatok biztonságos 

továbbítására és bizalmas kezelésére vonatkozó szerződéses garanciális feltételek megkötött 

megállapodásainkban érvényesüljenek. 

3. Az adatvédelmi kapcsolattartó elérhetősége
1
 

Cégünknél az adatvédelmi feladatok ellátásának megszervezésével, felügyeletével, illetve az 

adatkezelési tevékenységgel összefüggő tájékoztatás kérések kezelésével megbízott, felelős munkatárs 

elérhetősége: 

Neve: Tóth Zoltán 

Telefonszáma: 70/3848010 

Email címe: adatvedelem@csodasoveny.hu 

Postai címe: 8360 Keszthely, Kinizsi P. u. 66.  

 

Amennyiben olyan kérdése merülne fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem 

egyértelmű, kérjük, hogy forduljon adatvédelmi kapcsolattartónkhoz fenti elérhetőségein! 

Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban választ adjunk, viszont amennyiben kérdése megfelelő 

megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk a válaszadás 

teljesítését. 

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (emailben, illetve 

postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon 

történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak 

törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük 

azt. Amennyiben személyazonossága igazolása nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást 

adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg 

írásban jelezze. 

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, ha például azok megváltoztak (pl.: neve, 

címe, telefonszáma, stb.), vagy amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy 

tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat. 

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget 

teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról). 

4. Kik ismerhetik meg az adatokat? 

                                                      

1
 Javasolt egy munkatárs kijelölése, s itt adatai megadása. Mind a többi munkavállaló, mind pedig 

esetenként az ügyfelek hozzá fordulhatnak, így egy „kézben” történhet az adatvédelemmel kapcsolatos 

panaszok, igények kezelése és nem marad véletlenül kezeletlenül egy sem, amiatt, mert elkallódik 

vagy elfelejtődik amiatt, mert például más címzett kapta meg a cégnél. 



Az Ön által megadott személyes adatok megismerésére kizárólag munkatársaink, illetve a jogszabályi 

előírások alapján kijelölt azon adó- és államigazgatási szervek jogosultak, amelyek számára 

adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítése során bizonyos információkat (pl.: számlák tartalma) 

kötelesek vagyunk továbbítani. 

5. Az adatok továbbítása 

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, 

harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. 

Kivételt képeznek ez alól a jogszabályban előírt kötelező adatszolgáltatások, amelyek esetében azokat 

– például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé a számlán szereplő adatokat – kötelesek vagyunk a 

hatóság számára átadni, illetve hatósági vizsgálat esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, 

bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk 

átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott 

feladatunk.  

Az adatkezelési tevékenységeinket részletesen bemutató következő fejezetekben az adattovábbítás 

címzettjeiről további információkat olvashat. 

6. Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek 

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak 

megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek, kérjük jelezze ezt 

adatvédelmi kapcsolattartónknak fenti elérhetőségein. 

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért – amennyiben 

az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein: 

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

Postai cím:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Telefonszám:  +3613911400  

Email:  ugyfelszolgalat@naih.hu 

Weboldal: www.naih.hu 
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7. Adatkezelési tevékenységeink 

7.1 Elektronikus megfigyelő rendszer 

Telephelyünkön elektronikus megfigyelőrendszer (térfigyelő kamerarendszer) működik, amelynek 

élőképén felismerhetők a belépő személyek, illetve a telephelyre behajtó gépjárművek rendszáma. 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásának minősül, 

amennyiben a kamerával megfigyelt területre, helyiségbe a kihelyezett tájékoztatást tudomásul véve, 

annak ismeretében belép. 

A kamerák jól látható helyen kerültek elhelyezésre, a megfigyelt terület belépési pontjánál 

figyelmeztető táblákkal hívjuk fel rájuk a figyelmet. 

A megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket nem rögzíti. 

Az adatkezelés célja: A kamerás megfigyelés alkalmazásának célja a telephelyre történő 

belépések és behajtások felügyelete. 

Az adatkezelés jogalapja: Jogszabályon alapul (a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 

magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.) 

A kezelt adatok köre: Az élőképen felismerhető, a belépő személyek, illetve gépjárművek 

azonosításához felhasználható alábbi adatok: 

 a látható személyek képmása,  

 a telephelyre behajtó gépjárművek rendszáma. 

Az adatkezelés időtartama:  

Az adatok továbbítása: A kamerás megfigyelő rendszer adatait nem továbbítjuk. 

 

  



7.2 Weboldalon keresztül történő megrendelés 

Megrendelőink adatainak kezelését weboldalunkon, illetve informatikai rendszerünkben, bizonyos 

esetekben papír alapon is kezeljük. 

Vásárlóink magánszemélyek és jogi személyek (cégek, vállalkozások), s mivel a céges kapcsolattartói 

adatok tartalmazhatnak természetes személy azonosítására alkalmas információkat (pl.: email cím 

előtagjában a név), amelyek személyes adatnak minősülnek, az adatkezelés biztonságáról és 

jogszerűségéről ezek esetében szintén gondoskodunk. 

Az adatkezelés célja: A megrendelés teljesítésének biztosítása, vásárlói kapcsolattartás, 

valamint jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja: Vásárlóink esetében szerződésen, az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. 

§, valamint a számviteli- és adóügyi törvények előírásai szerint 

jogszabályon alapul az adatkezelés. 

A kezelt adatok köre: A megrendelő (vásárló) beazonosításához, a megrendelés 

teljesítéséhez szükséges, alábbi adatok: 

 név, 

 email cím, 

 cím (vagy számlázási, illetve szállítási cím), 

 telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: A megrendelés teljesítéséhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok (pl.: 

számlák) megőrzési ideje 5, illetve az adóügyi önellenőrzés 

biztosíthatósága érdekében legfeljebb 8 év. Ennek elteltével töröljük 

az adatokat, illetve leselejtezzük, megsemmisítjük a bizonylatokat. 

Az adatok továbbítása: A szerződésekhez kapcsolódó pénzügyi bizonylatok tartalmáról a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé jogszabályi kötelezettség teljesítése 

céljából továbbítjuk a – számlákon szereplő – adatokat. 

  



7.3 Weboldalon keresztül történő érdeklődések 

Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az erre 

szolgáló űrlapjain, valamint a weboldalon közzétett elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a 

kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való 

kapcsolattartásra használjuk. 

Az adatkezelés célja: Az érdeklődővel való kapcsolatfelvétel, valamint tájékoztatásának 

biztosítása. 

Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájáruláson, illetve az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 

törvény 13/A. § előírásai szerint jogszabályon alapul az adatkezelés. 

A kezelt adatok köre: Az érdeklődővel történő kapcsolatfelvételhez szükséges alábbi 

adatok: 

 név (megszólítás, cég vagy intézmény esetén kapcsolattartó 

neve), 

 email cím, 

 intézmény/cég neve, 

 intézmény/cég címe, 

 telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: Megadott személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően 

különböző ideig kezeljük. 

Eseti jellegű kapcsolatfelvétel (pl.: érdeklődés) esetén, amennyiben 

nem követi megrendelés, akkor a szükséges tájékoztatás megadását 

követően adatait nem őrizzük tovább, nem rögzítjük informatikai 

rendszerünkben, s legkésőbb 15 napon belül töröljük. 

Amennyiben az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen 

igény érvényesíthető, annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig 

megőrizhetjük. 

Amennyiben szerződéses jogviszonyba kerül cégünkkel, akkor a 

számlázáshoz szükséges – esetenként a kapcsolattartás céljából 

megadott adataival megegyező – adatait a hatályos számviteli- és 

adójogi törvények előírásai értelmében 8 évig kötelesek vagyunk 

megőrizni, törlésük csak ennek elteltét követően hajthatjuk végre. 

Az adatok továbbítása: A kezelt adatokat nem továbbítjuk. 

 

  



7.4 Hírlevél feliratkozás 

Weboldalunkon lehetőség van feliratkozni hírlevél szolgáltatásunkra, amelynek célja, hogy az aktuális 

híreinkről, akcióinkról tájékoztatást biztosítson meglévő és leendő vásárlóinknak. 

Az adatkezelés célja: Hírlevélre feliratkozók tájékoztatása. 

Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájáruláson, illetve a gazdasági reklámtevékenység 

alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 

törvény 6. § előírásai szerint jogszabályon alapul az adatkezelés. 

A kezelt adatok köre: A hírlevél küldéshez szükséges adatok: 

 név (megszólítás), 

 email cím. 

Az adatkezelés időtartama: Hírlevél feliratkozás esetében, amikor leiratkozik a hírlevelünkről, a 

kérésének időpontjában töröljük az adatait. 

Az adatok továbbítása: A kezelt adatokat nem továbbítjuk. 

 

  



7.5 Nyereményjátékok szervezése során kezelt adatok 

Cégünk termékei és szolgáltatásai népszerűsítése érdekében, alkalmanként promóciós céllal 

nyereményjátékokat szervezünk, amelyekre a játékszabályzatban meghatározott kivételtől –

munkatársaink, családtagjaik, illetve szerződéses partnereink munkatársai jellemzően nem vehetnek 

részt a nyereményjátékokban – bárki jelentkezhet. 

A nyereményjáték jogszabályi előírásoknak megfelelő, tisztességes lebonyolítása céljából a 

jelentkezők adatait rögzítjük és a játék időtartama alatt kezeljük. 

Az adatkezelés célja: A nyereményjátékra regisztrált jelentkezők nyilvántartása, a 

lebonyolításhoz (sorsoláshoz) szükséges beazonosíthatóságuk 

biztosítása. 

Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés. 

A kezelt adatok köre: A nyereményjátékra jelentkezők, illetve a nyertes beazonosításához 

szükséges adatok: 

 név, 

 email cím, 

 telefonszám, 

 cím. 

Az adatkezelés időtartama: A nyereményjáték befejezését követően a nyereményjátékra 

jelentkezők adatait – a kisorsolt nyertes személyes adatai kivételével 

– töröljük! 

A nyertes személyes adatait a hatályos jogszabályi előírásoknak 

megfelelően kötelesek vagyunk megőrizni, azok törlése az adóügyi 

bizonylat megőrzési idejét követően – 5 év elteltével – történik meg. 

Az adatok továbbítása: A kezelt adatokat nem továbbítjuk. 

 

  



7.6 Álláspályázatra jelentkezők adatai 

Cégünk gazdasági tevékenységének eredményes és folyamatos biztosítása érdekében a megfelelő 

szakemberek megtalálása, kiválasztása céljából alkalmanként álláspályázatokat hirdetünk meg, amely 

során a jelentkezők adatait is kezeljük. 

Az adatkezelés célja: A cég gazdasági tevékenysége folyamatos biztosításához szükséges 

humánerőforrás biztosítása, a munkakör betöltésére alkalmas 

(megfelelő kompetenciákkal rendelkező) pályázó kiválasztása 

Az adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés. 

A kezelt adatok köre: Az álláshirdetésre jelentkezők beazonosításához, a velük történő 

kapcsolattartáshoz, valamint a munkakör betöltésére való 

alkalmasságuk előzetes elbírálásához szükséges alábbi adatok: 

 jelentkező neve, 

 email címe, 

 elérhetősége (telefonszám),  

 önéletrajza. 

Az adatkezelés időtartama: A benyújtott álláspályázatok elbírálását, illetve amennyiben az 

érintett (pályázó) a megadott személyes adatai meghatározott, 

hosszabb idejű kezeléséhez előzetesen hozzájárult, annak lejáratát 

követően vagy – amennyiben ezt korábbi időpontban visszavonja – 

az érintett erre vonatkozó kérésének időpontjában töröljük az 

adatokat. 

Az adatok továbbítása: A kezelt adatokat nem továbbítjuk. 

 

  



7.7 Munkavállalók személyes adatai – személyügyi nyilvántartás 

Munkatársaink adatait a jogszabályban előírt munkaviszonnyal összefüggő nyilvántartási, 

adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése és a humánerőforrás menedzsment feladatok támogatása 

céljából kötelezően előírt módon kezeljük. 

Az adatkezelés célja: A munkaviszonnyal összefüggő nyilvántartási, adatszolgáltatási 

kötelezettségek teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja: Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés. 

A kezelt adatok köre: A munkavállalók természetes személyazonosító adatai (törzsadatok), 

valamint a munkaviszonnyal összefüggő egyéb adatok: 

 munkavállaló neve; 

 születési helye, ideje; 

 anyja neve; 

 személyi igazolvány száma; 

 állandó és ideiglenes lakcíme; 

 állampolgársága; 

 iskolai végzettsége; 

 szakmai, tanfolyami végzettségei; 

 munkakör, telephely, felvétel időpontja; 

 gépkocsivezetői engedélye száma (céges gépjármű 

használatára jogosult munkavállalók esetén). 

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő, mint munkáltató a munkaviszonnyal összefüggő 

adatokat a hatályos jogszabályi előírások alapján korlátlan ideig 

köteles megőrizni. 

Az adatok továbbítása: A munkavédelmi tevékenységekhez szükséges alap adatokat (név, 

munkakör, beosztás) munkavédelmi szolgáltató partnerünk felé 

továbbítjuk. 

 

  



7.8 Munkavállalók személyes adatai – foglalkozás egészségügy 

Munkatársaink egészségének megőrzése kiemelten fontos, a foglalkozás egészségügyi ellátást 

üzemorvos bevonásával biztosítjuk számukra. 

Az adatkezelés célja: A munkavállaló munkavégzésre való alkalmasságának megállapítása. 

A munkavállaló egészségének megőrzése, fenntartásának 

előmozdítása. 

Az adatkezelés jogalapja: Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés. 

A kezelt adatok köre: A munkavállalók foglalkozás egészségügyi ellátásához szükséges 

alábbi személyes és különleges adatok: 

 név; 

 születés hely, idő; 

 anyja neve; 

 iskolai végzettség, szakképzettség; 

 lakcím (értesítési cím); 

 TAJ szám; 

 családi anamnézis; 

 életmódra vonatkozó adatok; 

 allergiás túlérzékenységek; 

 korábbi lényegesebb betegségek, műtétek; 

 jelenlegi ismert, idült betegségek; 

 foglalkozási anamnézis. 

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő, mint munkáltató a munkaviszonnyal összefüggő 

adatokat a hatályos jogszabályi előírások alapján korlátlan ideig 

köteles megőrizni. 

Az egészségügyi adatokat a foglalkozás egészségügyi ellátást 

biztosító üzemorvos jogosult kezelni. 

Az adatok továbbítása: A foglalkozás egészségügyi ellátás biztosításához szükséges alap 

adatokat (név, munkakör, beosztás) az üzemorvos felé továbbítjuk. 

 

  



7.9 Munkavállalók személyes adatai – bérszámfejtés 

Az adatkezelés célja: A munkavállalók bér- és járulékelszámolásának biztosítása. 

Az adatkezelés jogalapja: Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés. 

A kezelt adatok köre: A munkavállalók bér- és járulékelszámolásához és kifizetéséhez 

szükséges személyazonosító adatai (törzsadatok), valamint a 

munkaviszonnyal összefüggő egyéb adatok: 

 munkavállaló neve; 

 adószáma; 

 TAJ száma; 

 bankszámlaszáma; 

 nyugdíj-, illetve egészségpénztári tagságához kapcsolódó 

adatok; 

 eltartottjai adatai (név, adószám, TAJ szám); 

 házastársa, élettársa adatai (név, adószám, TAJ szám); 

 munkaköre, beosztása. 

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő, mint munkáltató a munkaviszonnyal összefüggő 

adatokat a hatályos jogszabályi előírások alapján korlátlan ideig 

köteles megőrizni. 

Az adatok továbbítása: A bér- és járulékelszámolással kapcsolatos adatokat a cafetéria 

juttatásokat biztosító szerződéses partnerünk felé továbbítjuk. 

A hatályos adójogi előírásoknak megfelelően a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal, illetve a keresőképtelenség esetén (pl.: táppénz) a 

egészségbiztosítási ellátásokért felelős Magyar Államkincstár felé a 

jogszabályban meghatározott adatokat kötelesek vagyunk bejelenteni. 

 

  



7.10 Menetlevelek adatai 

Céges tehergépjárműveink használata menetlevél vezetéséhez kötötten történik, amelynek minimálisan 

tartalmaznia kell a hatályos jogszabályi előírások alapján a gépjármű vezetőjének nevét is. 

Az adatkezelés célja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja: Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés. 

A kezelt adatok köre: Céges gépjármű használatára jogosult munkavállalók alábbi adatai: 

 gépjármű vezető neve, 

 gépjármű azonosító adatai (forgalmi rendszám). 

Az adatkezelés időtartama: A menetlevelek megőrzési ideje a hatályos számviteli előírások 

alapján 8 év. Ennek elteltével töröljük az adatokat, illetve 

leselejtezzük, megsemmisítjük a bizonylatokat. 

Az adatok továbbítása: A menetleveleket nem továbbítjuk, viszont esetleges vizsgálata során 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogosult azok megismerésére. 

 

  



7.11 Gépjármű felügyeleti rendszer adatai 

Céges gépjárműveinkben a társasági tulajdon védelme céljából gépjármű felügyeleti (flotta követő) 

rendszert alkalmazunk, amely képes megállapítani az adott jármű aktuális tartózkodási helyét (GPS 

pozícióját), valamint azt és megtett útvonalát, utólag is lekérdezhető módon térképen megjeleníteni. 

A rendszer használatának nem célja a munkavégzés ellenőrzése vagy a gépjárművezetők 

megfigyelése, az elsődlegesen vagyonvédelmi célból került beszerelésre. Emellett a rendszer 

támogatásával tudunk eleget tenni a felmerülő útdíj fizetési kötelezettségeinknek is. A rendszerben a 

gépjármű rendszáma kerül tárolásra, a gépjármű vezető neve nem! 

A rendszer a szolgáltató (Multi Alarm Zrt.) informatikai rendszerében üzemel, az abban kezelt adatok 

biztonságáért a szolgáltató szerződéses garanciát, illetve felelősséget vállal. 

A rendszer jogosultsági rendszerrel védett, jelszavas és captcha védelemmel ellátott és titkosított 

adtakapcsolatot (https protokoll) alkalmaz a kommunikáció folyamán. 

Az interneten keresztül elérhető rendszerhez hozzáférése kizárólag cégünk erre jogosultságot kapott 

munkatársainak van. 

Az adatkezelés célja: Társasági tulajdon vagyonvédelme. 

Jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja: A munkáltató jogos érdekén és jogszabályon alapuló adatkezelés. 

A kezelt adatok köre: Céges gépjármű használatára jogosult munkavállalók alábbi adatai: 

 gépjármű azonosító adatai (forgalmi rendszám), 

 gépjármű útvonal adatai, 

 gépjármű GPS pozíciója. 

Az adatkezelés időtartama: A hatályos jogszabályi előírások alapján 8 évig kötelesek vagyunk 

megőrizni az útdíjfizetéssel kapcsolatos adatokat. 

Az adatok továbbítása: Az adatokat nem továbbítjuk. 

 

  



7.12 Magánhasználatra engedélyezett céges számítástechnikai, infokommunikációs, illetve 

elektronikus eszközökön tárolt személyes adatok 

Cégünk a munkavégzéshez munkatársai számára esetenként mobil munkaállomásokat (laptop) 

biztosít. 

Az eszközöket elsődlegesen a munkavégzés céljára adjuk, de nem tiltjuk azok magáncélú használatát 

sem. 

A kiadott eszközök használatát és adattartalmát nem ellenőrizzük, viszont a laptopokra telepített 

vírusvédelmi megoldás, illetve az eszközön futó alkalmazások, szoftverek hozzáférhetnek a eszközön 

tárolt személyes adataihoz, azokról – például vírusfertőzés esetén – a helyi biztonsági 

rendszernaplókban naplóbejegyzések készülhetnek. 

Tekintettel arra, hogy ezeken az eszközökön céges információk tárolása, kezelése történik, az 

eszközök elvesztése, ellopása esetén fennáll a kockázata az illetéktelen hozzáférésnek. Emiatt 

kiemelten fontos számunkra ezeknek az eszközöknek a megfelelő védelme és biztonságos kezelése. 

Az adatkezelés célja: A munkavégzéshez biztosított számítástechnikai, infokommunikációs 

vagy elektronikus eszköz biztonságos üzemeltetése. 

Az adatkezelés jogalapja: Jogszabályon alapul az adatkezelés: a munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény (különösen: 196-197.§.-ai). 

A kezelt adatok köre: A munkavállalók által a használatukra átadott eszközön tárolt 

személyes adataik (pl.: fájlok, fényképek, email címek, stb.). 

Az adatkezelés időtartama: A munkavégzéshez biztosított számítástechnikai, infokommunikációs 

vagy elektronikus eszköz munkavállaló általi leadásának időpontjáig 

a személyes adatait a munkavállaló köteles lementeni és törölni. A 

leadást követően az eszköz tartalmát töröljük. 

Az adatok továbbítása: A kezelt adatokat nem továbbítjuk. 

 

  



8. Alkalmazott jogszabályok 

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, 

különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi: 

 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 helyezés (általános 

adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation; 

 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról; 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről; 

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

tevékenység szabályairól; 

 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről; 

 2000. évi C. törvény a számvitelről; 

 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról; 

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

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről; 

 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról; 

 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magán-nyugdíjpénztárakról; 

 1998. évi LXXXIV törvény a családok támogatásáról; 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről; 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről; 

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

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 

 2013. évi LXVII. törvény az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett 

úttal arányos díjról; 

 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról; 

 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját 

számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját 

számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok 

módosításáról; 

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

korlátairól; 

 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról. 

  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0100108.tv
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0100108.tv


9. Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata 

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt 

lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia 

megváltozása esetén egyaránt. 

Amennyiben a módosítás az Ön személyes adatainak kezelését is érinti, akkor erről haladéktalanul 

tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését – a törvényben előírt kötelező adatkezelések 

kivételével – felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra. 

 

Kelt: Keszthely, 2018. május 19. 

 

   

  Adatkezelő vezető képviselőjének aláírása 

 

  



Megismerési nyilatkozat 

 

Alulírott NÉV, (BEOSZTÁS/MUNKAKÖR) nyilatkozom, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát 

megismertem, megértettem és tudomásul vettem. 

 

Kelt: Keszthely, 2018. május 19. 

 

   

  aláírás 

 

 


