ADATKEZELESI SZABALYZAT
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Általános rendelkezések

1.1 Érintett jogszabályok
2011. évi
CXII. törvény az
információs
önrendelkezési információszabadságról (Infotv.)
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR)

1.2 Adatkezelő
Név: Larskol Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1164 Budapest, Etelköz u. 19.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-899088
E-mail: info@larskol.hu
WEB: www.larskol.hu
Képviselő: Kolbe Katalin

1.3 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósági regisztráció
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján a Larskol Kft.
2013.02.13.-án nyilvántartásba vette.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-60211/2012.

1.4 Főbb fogalom meghatározások
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.
Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés
vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés.
Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az

általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja, így a jelen Szabályzat szempontjából Adatkezelő az 1.
fejezetben meghatározott személyek együttesen.
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi
szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek
hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak.
Érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez, így tehát a hozzájárulásnak 3 alapeleme van:
az önkéntesség, a határozottság és a megfelelő tájékozottság;
Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Adatvédelmi incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
Partner: Az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő és/vagy az Adatkezelő
szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési segéd) jogi személyek, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő - az érintett hozzájárulását követően
- személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek az Adatkezelő számára adattárolási,
feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet
végeznek vagy végezhetnek.
Munkatárs: Az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy,
aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy
adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek
tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és
harmadik személyek irányában.

1.5 Szabályozás célja, hatálya
A jelen adatvédelmi szabályozás célja Adatkezelőnél zajló, személyes adatokra vonatkozó adatkezelési
tevékenység bemutatása.
Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre, továbbá azon személyekre, akik adatait jelen
Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy
jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
Az Adatkezelő azon természetes személyeknek az adatait kezeli, akik bármely rendelkezésre álló
kommunikációs csatornán kapcsolat kialakítása céljából jelentkeztek, az Adatkezelő üzleti szolgáltatásait

igénybe vették vagy igénylik, adatkezelő által üzemeltetett weboldalak látogatói, Adatkezelővel beszállítói
kapcsolatban állnak.
A személyes adatokat Adatkezelő az érintett adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal
rendelkező munkatársai, illetve a szerződés alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek,
szervezetek ismerhetik meg Adatkezelő által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük
végzéséhez szükséges mértékben.
A kezelt személyes adatokat adatkezelő kizárólag számítástechnikai adatbázisban tárolja elektronikus
állomány az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi előírások betartásával.
Adatkezelőnél az ügyvezető igazgató kötelessége annak biztosítása, hogy valamennyi munkatárs betartsa
a GDPR-ben, az Info tv-ben, továbbá a jelen szabályzatban előírtakat.
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Adatkezelő tevékenységek

2.1 Hírlevél regisztráció
Hírlevelére történő feliratkozás a www.larskol.hu, www.berfelmeres.hu, www.beradat.hu, www.hrmappa.hu
honlapokon keresztül történhet. Az adatok megadását követően az adatok közvetlenül Adatkezelő által
használt tartalomkezelő informatikai rendszerbe kerülnek bele. Hírlevélről leiratkozni a mindenkori hírlevél
elektronikus üzenetében található “Leiratkozás” opción keresztül a linkre kattintva lehetséges. Ezáltal a
személyes adatok azonnal és teljese körűen törlődnek az aktuális tároló rendszerből.
Kezelt adatok: teljes név, e-mail cím.
Adatkezelés célja: hírlevél küldése Adatkezelő hírlevél szolgáltatás biztosítása, valamint az érintettel való
ezirányú kommunikáció. A személyes adatokat Adatkezelő eltérő célra nem használja és bizalmasan
kezeli.
Adatkezelés időtartama: 5 év
Jogalap: önkéntes hozzájárulás
Adathozzáférés: Kizárólag az Adatkezelő hírlevélszolgálatást végző munkatársai.

2.2 Beradat (beradat.hu), HR mappa (hrmappa.hu) webáruház regisztráció
A Webáruházak látogatói, Igénybe vevői személyes fiókjuk létrehozásával vehetik igénybe a
szolgáltatásokat. Regisztrációkor csak azelektronikus cím mező megadása kötelező. Az adatok
megadását követően az adatok közvetlenül a Webáruháztartalomkezelő moduljában tárolódnak. A
Webáruház elektronikus kereskedelmi szolgáltatásai egyedi jelszóval vehetők igénybe. A jelszó azonosítja
az Igénybe vevőt, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést az Igénybe vevő kezdeményezte.
A személyes jelszó a Webáruház alkalmazottai által sem ismerhető meg, állítható elő. Az Igénybe vevő
felelősséget vállal a jelszó biztonságos kezeléséért, azt harmadik fél részére nem ismerteti. A Webáruház
nem vállal felelősséget azon károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatából eredtek, akár az Igénybe
vevőnél, akár harmadik személlyel szemben. A személyes fiókokot bármikor törölni lehet a Webáruházon
keresztül, a “Fiók törlése” opción keresztül. Ezáltal a személyes adatok azonnal és teljese körűen
törlődnek a rendszerből.
Kezelt adatok: teljes név, képviselt cég név, munkakör, email cím, hivatali
telefonszám, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos releváns üzleti cím.
Adatkezelés célja: a termékvásárlás zavartalan biztosítása, eseti információszolgáltatás, valamint üzleti
tájékoztatás. A személyes adatokat Adatkezelő eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli.

Adatkezelés időtartama: 5 év
Jogalap: önkéntes hozzájárulás
Adathozzáférés: Kizárólag a Webáruház üzemeltetését végző munkatársak.

2.3 Adatkezelő különböző bérfelméréseiben való részvétel
Adatkezelő rendszeresen szervez a vállalkozások körében bérfelméréseke. A kampányok során a
résztvevők, potenciális résztvevők részvételi szándékuk jelzése során adják meg adataikat. Az adatok
megadását követően az adatok közvetlenül Adatkezelő által használt tartalomkezelő informatikai
rendszerbe kerülnek bele.
Kezelt adatok: teljes név, képviselt cég név, munkakör, email cím, hivatali
telefonszám, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos releváns üzleti cím.
Adatkezelés célja: szolgáltatás igénybevételének biztosítása, eseti információszolgáltatás, valamint üzleti
tájékoztatás, ajánlatadás. A személyes adatokat Adatkezelő eltérő célra nem használja és bizalmasan
kezeli.
Adatkezelés időtartama: 5 év
Jogalap: önkéntes hozzájárulás
Adathozzáférés: Kizárólag a bérfelmérésben részt vevő munkatársak.

2.4 Szerződések teljesítésével járó adatkezelés
Adatkezelő a vele szerződő természetes személyeknek a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes
adatait kezeli.
Kezelt adatok: születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, postacím, telefonszám, e-mail cím,
adószám, bankszámlaszám, társadalombiztosítási azonosító jel, személyazonosító okmány száma.
Adatkezelés célja: kapcsolattartás, a szerződésből eredő igények érvényesítése, valamint a szerződésből
fakadó kötelezettségek teljesítése. Számviteli kötelezettségek teljesítése (számla adattartalmának a
megállapítása, számla kibocsátása, kapcsolódó könyvviteli feladatok ellátása).
A személyes adatokat Adatkezelő eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli.
Adatkezelés időtartama: a szerződés megőrzését előíró jogszabályi rendelkezések által meghatározott
idő.
Jogalap: szerződés teljesítése
Adathozzáférés: Kizárólag a szerződés teljesülésében, pénzügyi teljesítésben részt vevő munkatársak.
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Adatkezelés jogalapjai

3.1 Érintett hozzájárulása
Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés elektronikus úton megvalósított kifejezett
magatartással valósul meg. A hallgatás nem minősül hozzájárulásnak. A hozzájárulás ugyanazon cél vagy
célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés több célt is
szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Az érintett jogosult
arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

3.2 Szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, beleértve a
szerződés kötést megelőző tájékoztatási, ajánlatadási szakaszt is, szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél.

3.3 Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, az érintett
hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges. Az adatkezelő köteles tájékoztatni az
érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól,
a jogorvoslati lehetőségekről. Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett
hozzájárulásának visszavonását követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges.
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Érintettek jogai

4.1 Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően
tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Adatkezelőnek, képviselőjének a kiléte és elérhetőségei
A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja
Adatvédelemi tisztségviselő kiléte
Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei (GDPR a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f)
pontja)
a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái,
adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok
másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
a személyes adatok kategóriái
a címzettek kategóriái
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
a panasz benyújtásának joga
személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy
szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat
megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás
elmaradása
minden elérhető információ az automatizált döntéshozatal tényére vonatkozóan, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logika és arra vonatkozó
érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve
milyen várható következményekkel jár

4.2 Hozzáférés joga
Érintett jogosult, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult az adatokhoz hozzáférni. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie:

•
•
•
•
•
•
•
•

az adatkezelés céljaira
a személyes adatok kategóriáira
a címzettek kategóriáira
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamára
azon jogra, hogy kérelmezhető az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítése,
törlése vagy kezelésének korlátozása, továbbá a tiltakozás jogára az ilyen személyes adatok
kezelése ellen
a panasz benyújtásának jogára
amennyiben az adatokat nem közvetlenül gyűjtöttek, a forrásukra vonatkozó
minden elérhető információra az automatizált döntéshozatal tényére vonatkozóan, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információkra, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár

4.3 Helyesbítés
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok
kiegészítését.
Adatkezelő a személyes adatot törli, feltéve, hogy annak kezelését nem jogszabály teszi kötelezővé,
amennyiben: annak kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves - és ez az állapot
jogszerűen nem orvosolható -, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározotthatárideje lejárt, azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte, valamint a személyes adatokra
már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
Az adatot az Adatkezelő akkor nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből
elengedhetetlen: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4.4 Törléshez való jog
Kérésére Adatkezelő törli a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
•
•
•
•
•

a személyes adatokra már nincs szükség;
ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja
Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
Személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte
Személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell

Az adatot Adatkezelő nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges:
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, a személyes adatok
kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése, jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve
védelme.

4.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Adatkezelő az érintett kérelmére az Adatkezelést korlátozza az alábbi esetekben:

•
•
•
•

Érintett a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a személyes adatok pontosságát ellenőrizni lehessen
Az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását
Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
Érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Adtakezelő előzetesen tájékoztatást nyújt.

4.6 Személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról,
akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

4.7 Adathordozhatóság
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, számítógéppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa.

4.8 Tiltakozás joga
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy
továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő,
adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az
adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen
üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik vagy a
törvényben meghatározott egyéb esetben.
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő
bizonyítja, 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.

4.9 Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené. Ez a jog akkor nem érvényesül, ha a döntés az Érintett és az Adatkezelő közötti
szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy meghozatalát az Adatkezelőre
alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak,

valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett
kifejezett hozzájárulásán alapul.

4.10 Panasztétel, jogorvoslat
Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a
rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e GDPR rendeletet.
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Eljárásrend

A tiltakozást Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 8 munkanap alatt megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Megalapozottság esetén Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
A személyes adatok törlését, korlátozását, helyesbítését az Adatkezelő a kérelme beérkezésétől számított
8 munkanapon belül teszi meg. Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti igényét nem teljesíti, ezen határidőig az Érintettel írásban, vagy az Érintett hozzájárulásával
elektronikus úton közli az elutasítás indokait. A kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja az
Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az Érintett jogainak
megsértése esetén bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi incidens észlelése esetén Adatkezelő haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi
incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából. A károk elhárítása
érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.
Adatkezelő az adatvédelmi incidenst legkésőbb az adatvédelmi incidens a tudomására jutásától számított
két napon belül bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó
tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
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Adatvédelmi biztonság

Adatkezelő az adatok biztonságáról gondoskodik, megteszi mindazon technikai és szervezési
intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok,
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához.
Adatkezelő személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai
eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok bizalmassága, adatintegritása, az
adatok rendelkezésre állása és az adatkezelés hitelesége garantálható legyen.
A személyes adatokat tároló, feldolgozó és továbbító infokommunikációs rendszerek esetén az
iparágigyakorlatnak megfelelő fizikai biztonsági kontrollokat működtet, a szükséges
jogosultságkezelési folyamatot alkalmazza, valamint felhasználó azonosítási és jelszókezelést is alkalmaz.

Az Adatkezelő a tőle elvárható gondossággal, a technikaiadott állásához képest megtesz minden
szükséges intézkedést az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelése
érdekében, megakadályozva az adatok megsemmisülését. A személyes adatok biztonsága tekintetében
az általa használt adattárolók olyan zárt technikai rendszerként működnek, amelyek a nyilvántartott adatok
jogosulatlan hozzáférését (nyilvánosságra hozatalát, továbbítását, módosítását, törlését) nem teszi
lehetővé illetéktelen harmadik személyek számára.
Az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatok más adatoktól elkülönítetten
tárolódnak, az elkülönített adatállományokat kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező
munkatársak ismerhetik meg. Adatkezelő csak azon munkatársaknak biztosít hozzáférést személyes
adatokhoz, akik a kezelt személyes adatkörök tekintetében szóbeli vagy írásbeli titoktartási nyilatkozat
tételével elfogadták magukra nézve kötelezőnek az adatbiztonsági szabályokat.
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Adatfeldolgozás

Az igénybe vett adatfeldolgozók tevékenységük során a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő
rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a
személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.
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Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban meghatározott előírásokat
megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Személyiségi jogok megsértése esetén az
érintett sérelemdíjat követelhet.
Az Érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Adatkezelő mentesül a
felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult
vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.
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