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Értelmező rendelkezések (fogalmak) 
 

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő 
nevében személyes adatokat kezel 

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 a Társaság, valamint 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.  

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 

Adatfeldolgozás:  
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, 
valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon 
elvégzik. 

Adatmegsemmisítés 
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

Adattörlés 
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem 
lehetséges. 

Automatizált 
adatállomány 

automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora. 

Biometrikus adat egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó 
minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely 
lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen 
például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat 

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 

Egészségügyi adat egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó 
személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi 
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szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a 
természetes személy egészségi állapotáról 

Érintett az a természetes személy, akinek a személyes adatait kezelik 

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 

Felügyeleti hatóság Magyarország által a GDPR 51. cikknek megfelelően létrehozott független 
közhatalmi szerv 

Felhasználó 
az a természetes személy, aki a Társaság honlapján (www.logipack.hu) 
regisztrál, kitölti a kapcsolatfelvételi lapot. 

GDPR az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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) 

Genetikai adat egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó 
minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy 
egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban 
az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered 

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 

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

  

Különleges adatok 

Munkavállaló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó személyes adatok 

(1) a Munkáltatóval munkaviszonyban álló valamennyi munkavállaló (ideérve a 
passzív állományban lévő munkavállalókat is), munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszony keretében foglalkoztatott magánszemély, a kölcsönzött 
munkavállaló, az iskolaszövetkezeti és nyugdíjszövetkezeti foglalkoztatott, 
továbbá a Munkáltatóval munkaviszonyban nem álló, de munkaszerződéstől 
eltérő foglalkoztatás keretében ideiglenesen a Munkáltatóhoz átirányított 
(kiküldött, kirendelt) természetes személy, továbbá,  

(2) szükség esetén, a toborzással érintett magánszemélyek, illetve az (1) 
bekezdésben említett személyek hozzátartozói, és az (1) bekezdésben említett 
személyek által a munkaviszonnyal összefüggő eseti célból (pl. vészhelyzeti 
kapcsolattartó) megjelölt és nem hozzátartozónak minősülő természetes 
személy, és  

(3) az (1) bekezdésben említett személyek, mint volt munkavállalók, addig, 
amíg a Munkáltató azok személyes adatait kezeli 
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Munkáltató 

 

 

Szabadság 

 
LOGIPACK PACKAGING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

1215 Budapest, Duna utca 42., Fővárosi Törvényszék Cg.01-09-340034, 
adószám: 23548471-2-43 

 

az Európai Uniós Alapjogi Chartájában elismert és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésekben rögzített szabadságok, elvek 

Mt. a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

Nyilvánosságra hozatal 
a Személyes adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

Személyes adat 
1. A Felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, 

telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, a Felhasználó 
által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, a Felhasználó 
által alkalmazott átvételi és fizetési mód, a Felhasználó 
vásárlásainak tételösszege. 

2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő 
adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon 
adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során 
generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai 
folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az 
automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a 
Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a 
belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen 
adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - törvény által 
kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az 
adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. 

3. A Társaság a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében 
a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) 
helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb 
színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény 
növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni 
saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a 
cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának 
tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az 
adott oldal működése nem teljes értékű. 

Személyes adatok 
különleges kategóriái 

a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 
meggyőződésre vagy szakszervezeti, civilszervezeti tagságra utaló személyes 
adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és 
biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek 
szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok 

Társaság 

 

LOGIPACK PACKAGING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

1215 Budapest, Duna utca 42., Fővárosi Törvényszék Cg.01-09-340034, 
adószám: 23548471-2-43 
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1. A szabályzat célja, személyi, tárgyi hatálya 
 

Az Adatkezelési Szabályzat célja olyan intézkedések bevezetése és következetes alkalmazása, amelyek az 

Érintettek személyes adatainak pontos és biztonságos, valamint a hatályos uniós és magyarországi 

adatvédelmi szabályoknak megfelelő, a Társaság szervezeti és gazdálkodási működésében egységesen 

megvalósított kezelését biztosítják. 

Az Adatkezelési Szabályzat tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető tájékoztatást nyújt az Érintettek 

számára a Társaság által kezelt személyes adataikhoz való hozzáférésről, valamint rendelkezik és 

tájékoztatást nyújt a Társaság által az Érintettek jogainak biztosítására vonatkozó anyagi és eljárási 

rendről.  

2. Adatkezelési alapelvek 

Személyes adatok kezelésének kezdeményezése előtt a Társaság minden esetben gondosan mérlegeli, hogy 

arra ténylegesen szükség van-e. Személyes adatok kezelését kizárólag akkor lehet megkezdeni, ha kétséget 

kizáróan indokolható, hogy az adatkezeléssel elérni kívánt célt más módon nem lehet megvalósítani. 

A Társaság köteles az Érintettek személyes adatait jogszerűen, tisztességesen, átlátható módon kezelni. 

Senkit nem érhet jogellenes hátrány abból eredően, hogy a Társaságnál, illetve az Adatkezelési 

Szabályzatban meghatározott valamelyik hatóságnál eljárást, jogorvoslatot kezdeményezett vagy 

bejelentést tett, illetve, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását megtagadta 

vagy visszavonta. Amennyiben a megtagadásra, illetve a visszavonásra tekintettel az adatkezelési 

jogosultság hiányában a Társaság nem jogosult valamely szerződést megkötni vagy teljesíteni, illetve az 

Érintettel jogviszonyt létesíteni, avagy fenntartani, akkor ez nem minősül jogellenes hátránynak.  

Az Érintettek személyes adatainak gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A 

Társaság köteles eleve elkerülni, illetve utóbb megszüntetni minden olyan adatkezelést, amely az adott 

személyes adatra vonatkozó céllal össze nem egyeztethető módon történik. A Társaság csak a szükséges 

mértékben jogosult személyes adatot kezelni, és köteles minden olyan személyes adatot törölni, amelynek 

tekintetében az adatkezelés célja megszűnt, illetve az adatkezelés jogalapja nem igazolható. 

A Társaság által kezelt személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A Társaság köteles 

minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy pontos személyes adatok kerüljenek 

kezelésre, az adatkezelés céljai szempontjából felesleges, időközben feleslegessé váló személyes adatokat 

haladéktalanul törölje, illetve a pontatlan személyes adatokat helyesbítse vagy törölje. 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a 

személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai, szervezési intézkedések, 

vagy szerződéses kikötések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, 

ideértve mindazon lépéseket, melyek a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen 

elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmét szolgálja. 

3. Az adatkezelés jogszerűsége 

Az adatkezelés alapjának helytálló meghatározása és a kiválasztott jogalaphoz tartozó további feltételek 

teljesítése a jogszerű adatkezelés előfeltétele. A jogszerűség követelménye tehát szűkebben véve a 

megfelelő adatkezelési jogalap meglétét feltételezi, tágabban értelmezve pedig azt jelenti, hogy a személyes 
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adatok kezelésére csak az adott adatkezelési jogalapra vonatkozó jogszabályokkal összhangban kerülhet 

sor. 

A Társaság az általa végzett tevékenységre tekintettel az Érintettek személyes adatai tekintetében az alábbi 

főbb jogalapok közül választhat az adatkezelés jellegének és körülményeinek megfelelően.  

A Társaság az Érintett személyes adatait különösen az alábbi jogalapon kezelheti:  

a) Hozzájárulás: Az Érintett (adattulajdonos) saját elhatározása alapján, bizonyítottan önkéntesen, 

valamennyi lényeges körülmény ismeretében hozzájárulást adhat személyes adatainak 

kezeléséhez. Az Érintett a hozzájárulását jogosult bármikor visszavonni. A visszavonás az azt 

megelőzően végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 

b) Szerződés előkészítése, ill. szerződés teljesítése: Ez a jogalap alkalmazható a Társaság és az 

Érintett, vagy az Érintettel kapcsolatos jogviszony létesítéséhez, illetve a jogviszonyból eredő 

kötelezettségek teljesítéséhez, illetve jogok gyakorlásához szükséges adatkezelések esetén.  

c) Jogi kötelezettség teljesítése: Uniós vagy nemzeti jog által megkívánt adatkezelés. 

d) Jogos érdek: Ide tartoznak a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges adatkezelések. A Társaság vagy harmadik fél jogos érdekét az adott adatkezelési célra 

vonatkozó adatkezelési tájékoztató rögzíti. Jogos érdeken alapuló adatkezelés csak abban az 

esetben történhet, ha a Társaság érdekmérlegelési tesztet készít, amelyben rögzíti és megvizsgálja, 

hogy a Társaság jogos érdeke (pl. jogviszony létesítése, annak fenntartása, stb.) arányosan 

korlátozza-e az Érintett személyes adatok védelméhez való jogát, magánszféráját, illetve azt, hogy 

miként biztosítható az egyensúly a Társaság és az Érintett érdekei között. Az érdekmérlegelési 

teszt nem része az adatkezelési tájékoztatónak. 

 

Amennyiben a Társaság közvetlenül az Érintettől szerzi be a kezelendő adatokat és az Érintett az igényelt 

adatokat nem adja meg, akkor az adatszolgáltatás elmaradása esetén csak akkor kerülhet sor a jogviszony 

létesítésének megtagadására, ha a Társaság igazolja, hogy a jogviszony alapján őt terhelő kötelezettségeket 

nem tudja teljesíteni, illetve az őt illető jogokat nem tudja gyakorolni.  

A Társaság természetes személyek különleges adatait nem kezeli. Amennyiben különleges adat kezelési 

válik szükségessé, akkor ebben a vonatkozásban az Adatkezelési Szabályzat az adatkezelés megkezdése 

előtt kiegészítendő.  

4. A Társaság tájékoztatási kötelezettsége és intézkedései 

A Társaság köteles tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően az 

Érintett rendelkezésére bocsátani bizonyos információkat és tájékoztatni az Érintettet az őt megillető 

jogokról, továbbá az Érintett kérelmére bizonyos eljárási szabályok betartásával intézkedéseket tehet. 

4.1 Adatkezelési tájékoztató 

A Társaság attól függetlenül, hogy a személyes adatokat az Érintett bocsájtotta rendelkezésére vagy sem, 

köteles az Érintett rendelkezésére bocsájtani bizonyos az adatkezelésre vonatkozó információkat.  

4.1.1 Közös szabályok 

A tájékoztatási kötelezettségek alapján a Társaság az alábbiakról köteles értesíteni az Érintettet: 

- A Társaság törvényes képviselőjének személye és hivatalos elérhetőségei, 

- a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja, 
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- a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott jogalapon alapuló adatkezelés 

esetén, a Társaság vagy harmadik fél jogos érdekei, 

- a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái,  

- a személyes adatok tárolásának tartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen tartam 

meghatározásának szempontjairól, 

- az Érintett azon jogáról, hogy a Társaságtól kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról, 

- a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján 

alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, 

amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 

jogszerűségét, 

- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról. 

 

4.1.2 Rendelkezésre bocsátandó információk, ha az adatokat a Társaság az 

Érintettől szerzi be 

Abban az esetben, ha a Társaság a személyes adatokat az Érintettől szerzi be, a fentieken túl köteles az 

Érintettet tájékoztatni arról, hogy a 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 következményekkel járhat az 

adatszolgáltatás elmaradása. 

A tájékoztatást a személyes adatok megszerzésének időpontjában szükséges megadni. Amennyiben 

azonban az Érintett már rendelkezik a fenti információkkal, nem szükséges azokról őt tájékoztatni. 

4.1.3 Rendelkezésre bocsátandó információk, ha az adatokat a Társaság 

nem az Érintettől szerzi be 

Abban az esetben, ha a Társaság a személyes adatokat nem az Érintettől közvetlenül szerzi be, a 4.1.1. 

pontban írtakon túl köteles az Érintettet tájékoztatni a személyes adatok kategóriáiról, valamint a 

személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból 

származnak-e.  

A Társaság a következő időpontokban köteles a tájékoztatást megadni: 

a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok 

megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül, 

b) ha a személyes adatokat a Társaság az Érintettel való kapcsolattartás céljára használja, legalább az 

Érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával vagy 

c) ha várhatóan a Társaság más címzettel is közli az adatokat, akkor legkésőbb a személyes adatok 

első alkalommal való közlésekor. 

Nem szükséges a fenti adatok megadása, amennyiben  

a) az Érintett már rendelkezik az információkkal, 

b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul 

nagy erőfeszítést igényelne.  

c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja a Társaságra alkalmazandó uniós vagy 
tagállami jog, amely az Érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről 
rendelkezik vagy  
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d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási 
kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak 
kell maradnia. 

 

4.1.4. Szerződéskötés keretében a szerződő fél által átadott személyes 

adatok  

Amennyiben a Társaság valamelyik szerződő féllel jogviszony létesítésére szerződést köt, és a szerződés 

tartalmaz Érintettre vonatkozó adatokat, akkor a szerződő fél köteles az Érintettet a GDPR előírásai 

szerint tájékoztatni a személyes adat átadásáról, és a Társaság általi kezeléséről, és az Érintett 

tájékoztatását tartalmazó nyilatkozatot a szerződéskötési dokumentációhoz csatolni. A Társaság az 

Érintett adatait az Adatkezelési Szabályzat 3. pontjában meghatározott jogalapok közül a b)-d) pontokban 

meghatározott jogalapokon kezeli a megkötött szerződés teljesítése körében. A tájékoztatás 

megtörténtéért és teljes körűségéért a tájékoztatást csatoló szerződő fél teljes felelősséggel tartozik, és a 

szerződés nem teremt közös adatkezelői státuszt.  

A közhiteles és bárki által megismerhető nyilvántartásokban szereplő, az Adatkezelési Szabályzat hatálya 

alá tartozó adatok kezelése a megkötött szerződések körében az Érintett hozzájárulása nélkül is jogszerű 

az Adatkezelési Szabályzat 3. pontjában meghatározott egyéb jogcímek szerint.  

4.2 Érintetti jogok 

Az Érintett a Társaságtól kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 

ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a jogorvoslathoz való jog.   

4.2.1 A hozzáféréshez való jog  

Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, miszerint személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben az adatkezelés folyamatban van, akkor az Érintett 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:  

- az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában,  

- a személyes adat kategóriái, 

- azon címzettek kategóriái, akinek az Érintett személyes adatait a Társaság közölte vagy a jövőben 

közli,   

- a személyes adatok tárolásának tervezett tartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen tartam 

meghatározásának szempontjai, 

- az Érintettet megillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az 

adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése 

ellen), 

- a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, 

- ha az adatot a Társaság nem az Érintettől szerezte, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető 

információ. 

 

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és jogos 

érdekeit, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, a Társaság jogosult az Érintett 

kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.  
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Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, a Társaság jogosult a 

többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat 

felszámítani. 

Amennyiben az Érintett által megjelölt személyes adatot a Társaság nem kezeli, úgy erről is köteles az 

Érintettet írásban tájékoztatni.  

4.2.2 A helyesbítéshez való jog 

Az Érintett jogosult ahhoz, hogy a reá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérje. Amennyiben az 

Érintettre vonatkozó személyes adatok hiányosak, úgy az Érintett jogosult a személyes adatok 

kiegészítését kérni.  

A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az Érintett köteles megjelölni, hogy mely 

adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles a Társaságot a pontos, teljeskörű adatról is 

tájékoztatni. A Társaság jogosult indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a pontosított adatot 

megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa.  

A Társaság az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.  

A Társaság az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését 

követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, 

feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Táraságtól aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet 

kérésére a Társaság tájékoztatja ezen címzettekről. 

4.2.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Az Érintett jogosult a Társaságtól igényelni, hogy a reá vonatkozó személyes adato(ka)t haladéktalanul 

törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

- az Érintett által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat a 

Társaság kezeli, 

- a Társaság a személyes adatot az Érintett hozzájárulása alapján kezelte, és az Érintett a 

hozzájárulását írásban visszavonta, ugyanakkor az adatkezelésnek nincs más jogalapja, 

- az Érintett a Társaság jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés 

ellen, és nincs a Társaság számára olyan jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, 

jogaival és jogos érdekeivel szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, 

- a Társaság a személyes adatot jogellenesen kezelte, 

- a Társaság által kezelt adatot a Táraságra alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez 

törölni kell. 

 

Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely 

személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.  

A törléshez kapcsolódó jog gyakorlása esetén a Társaság a 4.3 pontban meghatározott eljárási szabályok 

figyelembe vételével köteles eljárni.  

Amennyiben a Társaság az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes 

adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.  

Abban az esetben, amennyiben a Társaság az Érintett személyes adatainak törlésére köteles, a Társaság 

minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz 
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szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett 

személyes adatait azok Társaság részéről történt átadása következtében ismerték meg. A Társaság a 

tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató 

linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.  

A Társaság az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően 
haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy 
az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére a 
Társaság tájékoztatja ezen címzettekről. 

A Társaság nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:  

- a magyar vagy európai uniós jogszabály által a Társaságra telepített személyes adatok kezelésére 
irányuló kötelezettség teljesítéséhez, 

- közérdekből végzett feladat végrehajtásához, 
- a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához, 
- közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, 

feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően 
lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés, (lásd:4.2.5. pontot) 

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

4.2.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog  

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy a Társaság a reá vonatkozó személyes adato(k) kezelését, 

felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg 

a Társaság ellenőrzi az adat pontosságát), 

- a Társaság a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett korlátozást kér, 

- a Társaság számára az adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 

- az Érintett a Társaság jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés 

ellen, és nincs a Társaság számára olyan jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, 

jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra 

nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival 

szemben. 

Korlátozás esetén a 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 uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekéből lehet 

kezelni.  

A Társaság az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.  

A Társaság az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését 

követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, 

feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet 

kérésére a Társaság tájékoztatja ezen címzettekről. 

4.2.5 A tiltakozáshoz való jog 

Tekintettel arra, hogy a Társaság nem végez közérdekű adatkezelést és közhatalmi jogosítványai 

sincsenek, nem végez tudományos vagy történelmi kutatást, illetve az adatkezelésre statisztikai célból sem 
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kerül sor, így esetében a jogos érdeken alapuló adatkezelések esetén merülhet fel a tiltakozáshoz való jog 

gyakorlása. 

Amennyiben az Érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor (GDPR 6. cikk f) pont), 

akkor az Érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás 

jogának érvényesítését. Erre a jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten 

fel kell hívni a figyelmét. 

Az Érintett ennek alapján saját helyzetével kapcsolatos okból jogosult tiltakozni személyes adatainak 

kezelése ellen és ilyen esetben a Társaság nem kezelheti tovább az Érintett személyes adatait, kivéve, ha 

bizonyítható, hogy az adatkezelést a Társaság részéről olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek az Érintett jogaival, jogos érdekeivel, szabadságaival szemben, vagy az adatkezelés a Társaság 

jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik. 

4.2.6 Jogorvoslathoz való jog 

4.2.6.1. Panasztételhez való jog 

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság az adatok kezelése során megsérti az adatvédelmi 
jogszabályokat, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:  

Honlap: http://naih.hu/ 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett 
jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni. 

4.2.6.2. Felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálata, ill. egyéb 

jogorvoslati lehetőség 

Az Érintett és a Társaság jogosult bírósági jogorvoslatot igénybe venni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, 

kötelező erejű döntésével szemben, így különösen a felügyeleti hatóság vizsgálati, korrekciós és 

engedélyezési hatásköreinek gyakorlására, illetve a panaszok megalapozatlannak tekintésére vagy 

elutasítására vonatkozó döntésével szemben. Mindazonáltal a bírósági jogorvoslathoz való jog nem 

vonatkozik a felügyeleti hatóságok által tett, jogilag kötelező erővel nem bíró intézkedéseire, így például a 

felügyeleti hatóság által kibocsátott véleményekre vagy az általa nyújtott tanácsra. 

Továbbá az Érintett jogosult a bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy 56. cikk alapján illetékes 

felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet 

a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerint hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező bíróság előtt kell megindítani. 

4.2.6.3. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog) 

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha álláspontja szerint a személyes 
adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.  

A Társasággal, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt 
indítható per. 

http://naih.hu/
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Az Érintett a pert az Infotv. 22. § (1) bek. szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. 
Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: 
http://birosag.hu/torvenyszekek. 

Tekintettel arra, hogy a Társaság nem minősül valamely tagállam közhatalmi jogosítványait gyakorolva 
eljáró közhatalmi szervének, az Érintett a pert a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos 
tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. 

4.2.6.4. Egyéb igényérvényesítési lehetőség 

Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság 

határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében 

történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet, vagy egyesületet megbízni, amelyet 

valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített 

céljai a közérdek szolgálata, valamint az Érintettek jogainak és jogos érdekeinek a személyes adatok 

vonatkozásában biztosított védelme. 

4.2.6.5. Kártérítéshez való jog 

A Társaság köteles megtéríteni azt a vagyoni vagy nem vagyoni kárt, amelyet az adatkezelésre vonatkozó 
jogszabályok megsértésének következtében az Érintettnek okozott.   

A Társaság mentesül a kártérítési felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt 
semmilyen módon nem terheli felelősség. 

A károsult a kártérítés igényét az 4.2.6.3 pontban meghatározott tagállamban hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bíróságnál is benyújthatja. 

4.3 Eljárási szabályok 

A Társaság a tájékoztatási kötelezettségének teljesítése és intézkedései megtétele során a 4. pontban 

meghatározottak szerint köteles eljárni. A 4.1. és 4.2. pontokban rögzített speciális szabályokat 

meghaladóan a Társaság a következő rendelkezések betartásával jár el. 

Az Érintett kérelmét a Társaság vezérigazgatójának nyújthatja be írásban, papír alapon és az Érintett 

köteles a kérelmében megjelölni, hogy mely személyes adat vonatkozásában kéri a Társaság intézkedését. 

A Társaság az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett 

információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti. 

Az Érintett az írásban benyújtott teljes bizonyító erejű okiratba foglalt kérelem kézhezvételétől számított 

25 (huszonöt) napon belül köteles a kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelemben 

foglaltak összetettségét, illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, a Társaság a kérelem elbírálásának 

határidejét további 2 (kettő) hónappal meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve okairól az 

Érintettet a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatni kell. 

Amennyiben az Érintett kérelme megalapozott, a Társaság a kért intézkedést az eljárási határidőn belül 

végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad az Érintett részére. 

Ha a Társaság a kérelemben foglaltakkal nem ért egyet és a kért intézkedéseket nem teszi meg a 

rendelkezésére álló határidőn belül, akkor erről köteles az Érintettet indokolt nyilatkozattal tájékoztatni, 

melyben rögzíteni kell, hogy az Érintett jogorvoslat keretében panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, 

illetve élhet a keresetindítás lehetőségével.  

Kérelmező személyazonosságának vizsgálata  formázás  

http://birosag.hu/torvenyszekek
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Abban az esetben, amennyiben a Társaságnak a kérelem előterjesztőjének személyazonosságát és ennek 

következtében jogosultságát illetően megalapozott kétsége támad, a Társaság az Érintett 

személyazonosságának igazolásához szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti, 

melynek megtörténtéig az ügyintézési határidő szünetel. 

A szolgáltatott információ, a nyújtott tájékoztatás és a megtett intézkedés díja  formázás 

A Társaság az előző pontokban meghatározott információkat, az Érintettet megillető jogokkal kapcsolatos 

tájékoztatást, illetve a kérelmezett intézkedéseket díjmentesen biztosítja. Amennyiben azonban az Érintett 

kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, 

figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó 

adminisztratív költségekre, észszerű összegű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján 

történő intézkedést.  

A Társaság a tájékoztatást, illetve a tájékoztatás megadásával kapcsolatos felhívásokat az Érintett általa 

ismert címére küldi meg és a tájékoztatás átvettnek minősül akkor is, ha azt a posta „címzett nem kereste”, 

„a címzett az átvételt megtagadta”, illetve „címzett ismeretlen” vagy ehhez hasonló tartalmú értesítéssel 

kézbesíti vissza.  

5. Adattovábbítás formázás 
 

A Társaság meghatározott célból – így különösen valamely harmadik személlyel fennálló szerződés 

teljesítése érdekében, illetve a jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében – az 

Érintett személyes adatait továbbíthatja. 

Adattovábbítás esetén – jogszabályon alapuló adattovábbítás kivételével – a Társaság kizárólag olyan 

címzettek részére továbbítja az Érintett személyes adatait, amelyek az Európai Unió területén székhellyel 

rendelkeznek, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak arra, hogy az általuk történő adatkezelés a 

GDPR követelményeinek megfelel. 

Amennyiben a Társaság személyes adatot harmadik országba – tehát az Európai Unión kívüli országba – 

vagy nemzetközi szervezet részére továbbít, vagy harmadik országban működő adatkezelő, illetve 

nemzetközi szervezet számára elérhetővé tesz, úgy a Társaság köteles arról gondoskodni, hogy a harmadik 

országban működő címzett, illetve a nemzetközi szervezet az Érintett személyes adataival kapcsolatosan a 

Társaság által biztosított védelemmel azonos mértékű védelmet biztosítson a GDPR V. fejezetében 

foglaltaknak megfelelően.  

Ha a címzett az előző bekezdésben írt védelmet nem tudja biztosítani, akkor az adattovábbítás csak akkor 

történhet, ha az Érintett az adatok továbbításához kifejezetten hozzájárult vagy hozzájárulás hiányában az 

adattovábbítás megfelel a GDPR 49. cikkében foglaltaknak.  

6. Adatvédelmi incidens formázás 
 

Adatvédelmi incidens esetén a Társaság a következő szabályokat köteles betartani, illetve a következő 

szabályok alapján köteles eljárni. 
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6.1 Bejelentés a felügyeleti hatósághoz 

A Társaság az általa kezelt adatok vonatkozásában az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzést követően 

indokolatlan késedelem nélkül, amennyiben az lehetséges, úgy a tudomásszerzést követően legkésőbb 72 

órával bejelenti a felügyeleti hatóságnak, legalább az alábbi tartalommal: 

- az adatvédelmi incidens jellegének ismertetése, ideértve az érintettek kategóriáit és 

hozzávetőleges számát, az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát, 

- a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó neve elérhetősége, 

- az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények, 

- a Társaság által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések, ideértve az 

esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Ha és amennyiben nem lehetséges a fenti információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan 

késedelem nélkül később részletekben is közölhetők a felügyeleti hatósággal. Ha a bejelentés nem történik 

meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

Nem kell bejelenteni az adatvédelmi incidenst, ha az valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Érintett, 

illetve Érintettek jogaira és jogos érdekeire nézve. A kockázat valószínűségét és súlyosságát az adatkezelés 

jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak függvényében kell objektív értékelés alapján 

meghatározni. Kockázatnak minősülhet például, ha az Érintettek az incidens folytán hátrányos 

megkülönböztetésben részesülhetnek, személyazonosságukkal történő visszaélés alanyaivá válhatnak, 

pénzügyi veszteséget szenvedhetnek, jó hírnevük sérülhet, egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány 

érheti őket. 

6.2 Az Érintett tájékoztatása 

Minden olyan esetben, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár és az 

incidensről a Társaság tudomást szerez, akkor arról késedelem nélkül tájékoztatni köteles az Érintetteket. 

A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell: 

- az adatvédelmi incidens jellegét,  

- a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, 

- az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, 

- a Társaság által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve 

adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését 

célzó intézkedéseket. 

Az Érintett tájékoztatása nem szükséges, amennyiben a következő feltételek bármelyike teljesül: 

- a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az 
intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazta, különösen 
azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes 
adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az 
adatokat, 

- a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek 
biztosítják, hogy az Érintett jogait és jogos érdekeit érintő magas kockázat kellő alappal 
feltételezhetően nem valósul meg, 

- az Érintetthez címzett tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az 
Érintetteket nyilvánosan, a helyben szokásos módon közzétett információk útján kell tájékoztatni, 
vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony 
tájékoztatását. 
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Amennyiben a Társaság még nem értesítette az Érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti 

hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, 

elrendelheti az Érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a fenti feltételek valamelyikének teljesülését 

és így azt, hogy az Érintett tájékoztatása nem szükséges. 

6.3 Adatvédelmi incidensek nyilvántartása 

A Társaság nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket az alábbi információkkal: 

- az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tények,  

- annak hatásai és  

- az orvoslására tett intézkedések. 

A nyilvántartásba a felügyeleti hatóság betekinthet és ellenőrizheti, hogy a Társaság a GDPR 33. cikk 

rendelkezéseit betartja-e. 

7. Adatkezelési célok és jogcímek 

7.1 Adatkezelési célok és jogcímek munkavállalók estében 

Az adatkezelés célja azok felhasználása munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához, a munkaviszonyból 

eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, illetve teljesítéséhez, a munkaviszonyból, illetve annak 

megszűnéséből eredő igények érvényesítéséhez, a munkaviszonyhoz kapcsolódó hatósági és szociális 

feladatok teljesítéséhez, illetve ebben a körben jogszabály által előírt adatszolgáltatás teljesítéséhez.  

Az adatkezelés jogcíme – figyelemmel a munkaviszony létesítésére és fenntartására irányuló közös és 

egyező szerződéses akaratra – a Munkavállaló hozzájárulása, de amennyiben ez bármi oknál fogva a 

munkaviszony tartama alatt vagy azt követően visszavonásra kerülne, akkor az adatkezelés jogalapja a 

GDPR 6. cikk c) és f) pontja.  

7.2 Adatkezelési célok közbeszerzési eljárás keretében történő 

szerződéskötés esetében 

Az adatkezelés célja közbeszerzési eljárásban szerződéskötéshez ajánlatok bekérése, elbírálása, a nyertes 

ajánlattevővel szerződés létrehozatala, kapcsolattartás, szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, 

jogszabályban meghatározott dokumentálási, tájékoztatási, iratmegőrzési kötelezettség teljesítése a 

közbeszerzésekről szóló törvény, a Polgári Törvénykönyv, az állami vagyonról szóló törvény, az állami 

vagyonnal való gazdálkodásról szóló Kormányrendelet és a nemzeti vagyonról szóló törvény 

szerződéskötésre és teljesítésre vonatkozó rendelkezései szerint.  

Az adatkezelés jogcíme a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.  

 

7.3 Adatkezelési célok közbeszerzési eljáráson kívül történő 

szerződéskötés esetében 

Az adatkezelés célja közbeszerzési eljáráson kívül történő szerződéskötéshez ajánlatok bekérése, a 

Társaság által tett ajánlatokra érkező elfogadó nyilatkozatok, illetve ellenajánlatok elbírálása, a nyertes, 

elfogadott ajánlattevővel szerződés létrehozatala, kapcsolattartás, szerződésben vállalt kötelezettségek 

teljesítése, jogszabályban meghatározott dokumentálási, tájékoztatási, iratmegőrzési kötelezettség 

teljesítése a Polgári Törvénykönyv, az állami vagyonról szóló törvény, az állami vagyonnal való 

gazdálkodásról szóló Kormányrendelet és a nemzeti vagyonról szóló törvény szerződéskötésre és 

teljesítésre vonatkozó rendelkezései szerint.  
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Az adatkezelés jogcíme a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.  

8. Adatvédelmi hatásvizsgálat 
 

Az adatvédelmi hatásvizsgálat során a Társaság hatásvizsgálatot végez az olyan adatkezelések esetében, 

amelyek valószínűsíthetően magas kockázattal járnak az Érintettek jogaira, jogos érdekeire és 

szabadságaira. A hatásvizsgálat legalább az alábbi információkat tartalmazza: 

- a tervezett adatkezelési műveletek módszeres leírására és az adatkezelés céljainak ismertetésére, 

beleértve adott esetben a Társaság által érvényesíteni kívánt jogos érdeket, 

- az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági 

vizsgálatának megállapításait, 

- az Érintett jogait és jogos érdekeit érintő kockázatok vizsgálatának megállapításait, 

- a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatását, ideértve a személyes adatok védelmét és a 

GDPR-ral való összhang igazolását szolgáló, az Érintettek és más személyek jogait és jogos 

érdekeit figyelembe vevő garanciákat, biztonsági intézkedéseket és mechanizmusokat. 

9. Oktatás 

A Társaság köteles gondoskodni a Társaságnál az adatkezelési műveletekben részt vevő személyek 

adatvédelmi tudatosság-növeléséről és képzéséről. 

10. Adatfeldolgozás 

A Társaság a gazdálkodási tevékenysége keretében a jogszabályokban előírt egyes feladatok elvégzésére 

adatfeldolgozót vesz igénybe, mely adatfeldolgozókkal szemben követelmény, hogy feleljenek meg az 

adatfeldolgozókra irányadó valamennyi jogszabályi rendelkezésnek. 

11. Adatkezelés biztonsága 

A Társaság rendelkezik minden olyan technikai eszközzel, melyek biztosítják az adatkezeléssel kapcsolatos 

jogszabályi rendelkezések betartását és az adatvédelmi incidens minimalizálását.  

12. Egyéb rendelkezések 

12.1. Adatvédelmi tisztségviselő: 

Társaságunk nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt, mert tevékenysége nem esik a GDPR által 
megnevezett egyik meghatározott esetkörbe sem. 

Ennek megfelelően NEM igaz társaságunkra, hogy: 

• az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az 
igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat; 

• az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak 
magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és 
szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé; 
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• az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti 
különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására 
vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő 
kezelését foglalják magukban. 

12.2. Sütikkel kapcsolatos adatkezelés 

A böngésző programok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de Ön olyan beállítást is 
választhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. Az alábbi honlapon keresztül 
pedig Ön további információkat szerezhet a sütik szerepéről: http://www.youronlinechoices.com/hu/. 

Ha Ön a sütik fogadását visszautasítja, úgy előfordulhat, hogy honlapunk bizonyos elemei vagy a honlap 
teljes egészében nem lesz elérhető. Az első látogatáskor Ön által megadott süti beállításokat bármikor 
módosíthatja. 

Honlapunkon különböző sütiket használunk oldalunk tartalmának fejlesztésére, a felhasználói élmény 
növelésére, az oldalaink kezelésének megkönnyítése érdekében, információszerzésre felhasználói 
szokásokról, és célzott hirdetések elhelyezésére. 

12.3. Állásajánlatokra való jelentkezés 

Önnek lehetősége van arra, hogy a társaság honlapján: www.logipack.hu oldalunkon társaságunk 
toborzási felhívására munkavállalói (ideértve a gyakornokot is) vagy egyéb pozícióba jelentkezzen, vagy 
személyes adatainak felvételét kérje személyzeti adatbankunkba. 

Adatait ebben az esetben az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak tudomásul vétele mellett az Ön 
hozzájárulása alapján kezeljük. 

12.4. Telefonos ügyintézés 

Ha Ön társaságunkhoz kérelemmel, észrevétellel, panasszal fordul telefonon, vagy telefonon kér ajánlatot, 
illetve tesz ajánlatot, kér, vagy kap ajánlatot, akkor a hívást rögzítjük, amelyet a jelen szabályzat és 
jogszabályban írtak szerint kezelünk. 

12.5. Hatály, módosítás: 
 

Az Adatvédelmi Szabályzat 2018. május 25. napjától lép hatályba. Az Adatvédelmi Szabályzat hatályba 

lépésével minden korábbi hatályos belső szabályzat és adatvédelmi tájékoztató hatályát veszti.  

 

Az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit attól az időponttól kezdődően kell az Érintett vonatkozásában 

alkalmazni, amikor a Társaság és az Érintett, illetve harmadik személy között megállapodás jön létre a 

jogviszony létesítésére és az Érintett, illetve harmadik személy erre tekintettel a Társaság számára adatot 

ad át.  

 

Az Adatvédelmi Szabályzat a hatályba lépés fordulónapjáig bezárólag minden évben legalább egyszer 

felülvizsgálatra kerül. 

 
Jogszabályváltozás esetén, továbbá az Adatvédelmi Szabályzat egyéb okból történő módosítása esetén az 
Adatvédelmi Szabályzat a jogszabályi változás alapulvételével, illetve egyéb okból módosítani kell.  

http://www.youronlinechoices.com/hu/
http://társaság/
http://www.logipack.hu/
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A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével 
bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően arról valamennyi Felhasználót 
megfelelő módon (belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a 
Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük 
kikérésére nincs szükség. 

 Budapest, 2019. május 10. 

Sziráki Szilárd 
   ügyvezető 

                                                                                                         LOGIPACK PACKAGING Kft. 
 
 
Letöthető dokumentumok: 
 

Az Európai Parlament és A Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 

Adatkezelési Tájékoztató munkavállalói, értékesítői toborzással, jelentkezéssel kapcsolatban 

Adatkezelési Tájékoztató telefonaos értékesítéssel vagy ügyintézéssel érintett személyek részére a 
hangrögzítéssel kapcsolatban 


