
  

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

SBT Automatika Kivitelező és Szolgáltató Kft. 

1029-Budapest, Rézsű utca 21. 

központi ügyintézés helye: 1143-Budapest, Gizella út 51-57. 3. ép. 2. em. 220. 

Képviseli: Szujó Zoltán Ügyvezető 

A PARTNEREK, BESZÁLLÍTÓK,  ALVÁLLALKOZÓK ÉS MUNKATÁRSAIK  

SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉRŐL 

 

Az SBT Automatika Kivitelező és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: „Társaság”, illetve 

„adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELET (a továbbiakban: 

„GDPR”), valamint 2011. évi CXII tv. („Infótv.”) rendelkezéseinek történő megfelelés céljából 

a természetes személyek személyes adatai kezelése vonatkozásában az alábbi adatkezelési 

szabályzatot hozta létre és alkalmazza. 

Jelen Adatkezelési Szabályzat szóhasználatában: 

„Természetes személyek”: A Polgári Törvénykönyv („PTK”, 2013. évi V. tv.) 2: 1. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint. 

 

„Személyes adat”: A GDPR 4. cikk 1. pontja rendelkezései szerint. 

 „Adatkezelés”: A GDPR 4. cikk 2. pontja rendelkezései szerint 

 „Adatkezelő”: a Társaság 

 „Adatfeldolgozó” A GDPR 4. cikk 2. pontja rendelkezései szerint 

 „Adatvédelmi incidens”: A GDPR 4. cikk 12. pontja rendelkezései szerint 

 

„Érintett felügyeleti hatóság: A GDPR 4. cikk 22. pontja rendelkezései szerint, ahol is a 

Magyarországon történő adatkezelés vonatkozásában az érintett felügyeleti hatóság: Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe:1125-Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/c, web elérhetősége: www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

 

 

Jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései a Társaság partnerei, beszállítói, alvállalkozói és 

munkatársaik személyes adatai kezelésének szabályaira vonatkoznak. 

 

http://www.naih.hu/
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I) Általános rendelkezések: 

1.1 Az adatkezelő neve: 

Az adatkezelő a Társaság, amelynek legfontosabb adatai a következők: 

SBT Automatika Kivitelező és Szolgáltató Kft. 

1029-Budapest, Rézsű utca 21. 

központi ügyintézés helye: 1143-Budapest, Gizella út 51-57. 3. ép. 2. em. 220. 

Képviseli: Szujó Zoltán Ügyvezető 

 

1.2 Adatkezelés és adattovábbítás: 

A Társaság, mint adatkezelő a természetes személyek adatait a GDPR 5. cikk (1) bek a) – f) 

pontjaiban meghatározott alapelvek érvényesülése érdekében úgy kezeli, hogy 

(i) az adatkezelés annak célja megvalósítása érdekében lehető legszűkebb körben, és 

időtartamban történjen, 

(ii) az érintett természetes személyek az adatkezelés és az adattovábbítás tényéről és az 

azzal érintett adatok köréről tájékoztatást kapjanak, 

(iii) az adatkezeléssel érintett adatok pontosak és naprakészek legyenek, 

(iv) az adatkezelés olyan módon történjen, amely biztosítja az adatbiztonság 

követelménye érvényesülését. 

A Társaság, mint adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzat hatálya alá tartozó személyeket 

tájékoztatja arról, hogy mely személyes adataikat kezeli, ezt milyen jogalap alapján teszi, mely 

személyes adataik kerülnek, mely adatfeldolgozó számára továbbításra, és arról, hogy mi az 

adatfeldolgozónak történő adattovábbítás célja. (1. sz. sz. melléklet: adatkezelési és 

adattovábbítási tájékoztató minta). 

A Társaság, mint adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzat által érintett személyes adatot 

kizárólag  

(i) kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés, illetve 

(ii) az adatfeldolgozóval megkötött adatfeldolgozási szerződés, illetve 

(iii) az érintett természetes személy írásbeli hozzájárulása alapján  

továbbít más személy számára.  

Az adattovábbítás vonatkozásában a GDPR V. fejezetében foglaltakat („A személyes adatok 

harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása”) az Európai 

Unió területén kívülre vonatkozó adattovábbítások vonatkozásában az adatkezelő úgy 

alkalmazza, hogy mindaddig, amíg a GDPR 45. cikkében meghatározott megfelelőségi 

határozatok, illetve a 47. cikkben megállapított kötelező erejű vállalati szabályok  nem állnak 

rendelkezésre, a GDPR V. fejezete körében szabályozott adattovábbításra csak az érintett 

természetes személy kifejezett jóváhagyása valamint a GDPR 49. cikkében meghatározott 

feltételek teljesülése, illetve a GDPR 46. cikkében szabályozott megfelelő garanciák alapján 

történő adattovábbítás során kerülhet sor. 
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A Társaság, mint adatkezelő az adatfeldolgozóval megkötendő adatfeldolgozói szerződésben 

kötelezi az adatfeldolgozót, hogy nyilatkozzon, és vállaljon szavatosságot azért, hogy a 

továbbított személyes adatok, illetve az adatfeldolgozás során ezekből nyert személyes adatok 

vonatkozásában mind jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit, mind pedig a GDPR és az 

Infótv. rendelkezéseit maradéktalanul betartja. 

 

1.3. Adatvédelmi incidens esetén követendő eljárás: 

Az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos, alábbiakban szabályozott eljárásra abban az esetben 

is a Társaság, mint adatkezelő köteles, amennyiben az adatkezelési incidensre az 

adatfeldolgozónál kerülne sor. A Társaság, mint adatkezelő az adatfeldolgozóval megkötendő 

adatfeldolgozási szerződésben kötelezi az adatfeldolgozót arra, hogy a nála, (t. i. az 

adatfeldolgozás során) történt adatvédelmi incidensről a Társaságot, mint adatkezelőt 

haladéktalanul tájékoztassa, és számára minden olyan tájékoztatást megadjon, amely az 

adatvédelmi incidens esetén követendő eljárások eredményes lefolytatásához szükséges. 

Az adatvédelmi incidenst a Társaság, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, 

amennyiben ez lehetséges legkésőbb 72 órával az után, hogy az adatvédelmi incidens 

tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi 

incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintett személyek jogaira és szabadságaira 

nézve.  

Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására 

szolgáló indokokat is. 

Illetékes hatóságnak a Magyar Köztársaság területén végzett adatkezelés és adatfeldolgozás 

vonatkozásában a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság minősül. 

A bejelentésben legalább: 

- ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve az érintettek kategóriáit és 

hozzávetőleges számát, 

- közölni kell a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, 

- ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő valószínűsíthető következményeket, 

- ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 

intézkedéseket, beleértve az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 

következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

A Társaság, mint adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet. Ennek tartalma 

a GDPR 33. cikk (5) bek-ben foglaltaknak felel meg. Az adatvédelmi incidens nyilvántartás 

mintáját jelen adatkezelési szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza. 

A Társaság, mint adatkezelő köteles az érintett természetes személyeket indokolatlan 

késedelem nélkül tájékoztatni az adatvédelmi incidensről, amennyiben az valószínűsíthetően 

magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

A tájékoztatásban legalább az alábbiakra ki kell térni: 

- közölni kell a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, 
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- ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő valószínűsíthető következményeket. 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

-  az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, 

és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 

alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása 

–, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek 

számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

-  az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 

amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat 

a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

-  a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.  

Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy 

olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony 

tájékoztatását. 

 

 

II) A Társaság partnerei, beszállítói, és munkatársaik személyes adatai kezelése: 

2.1) Az Adatkezelési Szabályzat II) alatti rendelkezései személyi hatálya: 

Az Adatkezelési szabályzat II) alatti rendelkezéseit alkalmazni kell:  

- a Társaság partnerei, beszállítói személyes adataira, amennyiben ezek természetes 

személyek, valamint 

- mindezek munkatársai (függetlenül attól, hogy az érintett munkatársak munkaviszony, 

vagy egyéb jogviszony alapján látják el feladatukat) adatkezelő által kezelt személyes 

adatira. 

 

2.2) A Társaság adatkezelése által érintett személyes adatok: 

A Társaság, mint adatkezelő az érintettek következő személyes adatait kezeli: 

Név, e-mail cím, beosztás, telefon- és faxszám, cégnév, cégcím. 

Az adatkezelés jogalapja: 

A Társaság, mint adatkezelő a fent nevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése 

b) pontja alapján, mint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, illetve a (1) bekezdés f) 

pontja alapján, mint az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges adatot kezeli. 

Az adatkezelés időtartama: 

Az alapul szolgáló szerződéses viszony megszűnésétől számított 20. naptári év eltelte. 

Amennyiben a Társaság, mint adatkezelő kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

alapján kezelne valamely személyes adatot, akkor ezen adatkezelésre is jelen adatkezelési 

szabályzat rendelkezései irányadók értelemszerűen. 
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Amennyiben valamely adatkezeléssel érintett dokumentum megőrzési ideje alatt a Társasággal 

szemben igényérvényesítésre kerül sor, illetve a Társaság méltányolható jogvédelme miatt az 

adott dokumentum megőrzése a jelen Adatkezelési Szabályzatban rögzített megőrzési 

időtartamon túl is szükséges lehet, akkor a megőrzési időtartam elmúltát követően is 

megőrizhető az adott dokumentum / adattartalom. 

 

III) A Társaság alvállalkozói és munkatársaik személyes adatai kezelése: 

3.1) Az Adatkezelési Szabályzat III) alatti rendelkezései személyi hatálya: 

Az Adatkezelési szabályzat III) alatti rendelkezéseit alkalmazni kell:  

- a Társaság alvállalkozói személyes adataira, amennyiben ezek természetes személyek, 

valamint 

- mindezek munkatársai (függetlenül attól, hogy az érintett munkatársak munkaviszony, 

vagy egyéb jogviszony alapján látják el feladatukat) adatkezelő által kezelt személyes 

adatira. 

3.2) A Társaság adatkezelése által érintett személyes adatok: 

A Társaság, mint adatkezelő az érintettek következő személyes adatait kezeli: 

 

3.2.1) 

 Név, az egyéni vállalkozás címe, adószáma, bankszámlaszáma, vállalkozói igazolvány száma 

Az adatkezelés jogalapja: 

A Társaság, mint adatkezelő a fent nevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése 

b) pontja alapján, mint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, illetve a (1) bekezdés f) 

pontja alapján, mint az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges adatot, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdése c) pontja alapján, mint az adatkezelőre 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat kezeli  

Az adatkezelés időtartama: Az alapul szolgáló szerződéses viszony megszűnésétől számított 

20. naptári év eltelte. 

 

3.2.2)  

Az egyes projektekben érintett személyek önéletrajza, benne a végzettséggel kapcsolatos 

adatok, végzettséget igazoló dokumentum (bizonyítvány / oklevél / diploma). 

Az adatkezelés jogalapja: 

A Társaság, mint adatkezelő a fent nevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése 

b) pontja alapján, mint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, illetve a (1) bekezdés f) 

pontja alapján, mint az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
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szükséges adatot, Az adatkezelés időtartama: a tárgyévtől számított 8. naptári év végéig a 

Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (3) bekezdése alapján. 

Az adatkezelés időtartama: Az alapul szolgáló szerződéses viszony megszűnésétől számított 

20. naptári év eltelte. 

 

3.2.3) 

 A belépőkártya elkészítéséhez szükséges személyazonosító adatok (név, cím, anyja neve, 

születési hely és idő, személyi igazolvány szám, telefonszám és e-mail cím), amennyiben akár 

Társaságukhoz, akár üzleti partnerükhöz az érintett személy belépőkártyát kap. 

Az adatkezelés jogalapja: 

A Társaság, mint adatkezelő a fent nevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése 

b) pontja alapján, mint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, illetve a (1) bekezdés f) 

pontja alapján, mint az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges adatot,  

Az adatkezelés időtartama: Az alapul szolgáló szerződéses viszony megszűnésétől számított 

10. naptári év eltelte. 

 

3.2.3) 

Fényképfelvétel. 

 A Társaság a SIEMENS ZRT. telephelyén rendelkezik központi ügyintézési hellyel, ahol is a 

beléptetés fényképes beléptető igazolvány használatához kötött. 

A szükséges fényképet a Társaság készítteti és elektronikus úton továbbítja a SIEMENS Zrt. 

megbízottja, a SIEMENS Investor Kft. számára. A továbbítást követően a fényképek törlésre 

kerülnek. 

A fentiek alkalmazandók értelemszerűen, amennyiben az érintett személy a Társaság üzleti 

partneréhez fényképes belépő kártyát kap. 

A Társaság, mint adatkezelő a fent nevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése 

b) pontja alapján, mint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, illetve a (1) bekezdés f) 

pontja alapján, mint az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges adatot kezeli. 

Amennyiben a Társaság, mint adatkezelő kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

alapján kezelne valamely személyes adatot, akkor ezen adatkezelésre is jelen adatkezelési 

szabályzat rendelkezései irányadók értelemszerűen. 

Amennyiben valamely adatkezeléssel érintett dokumentum megőrzési ideje alatt a Társasággal 

szemben igényérvényesítésre kerül sor, illetve a Társaság méltányolható jogvédelme miatt az 

adott dokumentum megőrzése a jelen Adatkezelési Szabályzatban rögzített megőrzési 



 
 

7 
 

időtartamon túl is szükséges lehet, akkor a megőrzési időtartam elmúltát követően is 

megőrizhető az adott dokumentum / adattartalom. 

A Társaság, mint adatkezelő tájékoztatja az érintett személyeket arról, hogy fokozott 

biztonságot alkalmazó partnerei kérhetik azt, hogy a Társaság ezen ügyfelekkel kapcsolatot 

tartó személy hatósági erkölcsi bizonyítványát évi rendszerességgel adja át számukra. A 

Társaság a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiváltásának díját, amennyiben a fentiekkel 

összefüggésben ez felmerül, az érintett személy részére megtéríti. 

A hivatkozott dokumentum átadására a jelen Adatkezelési Szabályzat 1.2 pontjában foglaltak 

szerinti eljárásban kerül sor.  

A hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) (szerződéses kötelezettség teljesítése) illetve f) pontja (az adatkezelő, vagy 

harmadik fél jogos érdekei érvényesítéséhez szükséges az adatkezelés). 

 

IV)  Az érintett személyek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

Az érintett személyeket az adatkezeléssel kapcsolatban a következő jogok illetik meg: 

 

1) Hozzáférési jog: 

Tájékoztatás kapása Társaságtól, mint adatkezelőtől az adatkezelés tényéről a jelen adatkezelési 

szabályzat 1. sz.. melléklete szerint.  

 

2) A Társaság, mint adatkezelő által kezelt egyes személyes adatairól információt kérhet.  

Az információkérés az alábbiakra terjedhet ki: 

a) az adatkezelés céljai;  

b) az érintett személy személyes adatai kategóriái;  

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják,  

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 

lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;  

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ. 

 

3) A személyes adatok helyesbítésének kérésének joga. 

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 
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célját, az érintett személy jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek 

mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 

4) A kezelt személyes adatokról másolat kérésének joga.  

Az érintett személy által kért további másolatokért a Társaság, mint adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett személy 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus 

formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett személy másként kéri. 

 

5) A törléshez (elfeledtetéshez való jog) 

Az érintett személy azon személyes adataival kapcsolatban nem kérheti az adatok törlését, 

amelyeket a Társaság, mint adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bek c) pontja alapján (kötelezően 

kezelendő adatok), illetve a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján (szerződés teljesítéséhez 

szükséges adatok, illetve szerződés megkötéséhez szükséges adatok), illetve a GDPR 6. cikk 

(1) bek f) pontja alapján (jogérvényesítéshez szükséges adatok) kezel, amennyiben az adatok 

kezelésével kapcsolatos jogszabályi, vagy ennek hiányában ésszerű és szükségszerű 

adatkezelési határidő még nem telt el. 

 

6) Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére a Társaság, mint adatkezelő korlátozza az 

adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 a) az érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes 

adatok pontosságát;  

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett személy ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását;  

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy  

d) az érintett személy 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.  

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen 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 Társaság, mint adatkezelő az érintett személyt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, 

az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 
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7) Az adathordozhatósághoz való jog: 

Amennyiben a személyes adat kezelése az érintett személy hozzájárulásán, vagy kizárólag 

szerződés teljesítésén alapul, akkor az érintett személy jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa 

egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy 

másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a 

személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált 

módon történik. Az érintett személy jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – 

kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

 

8) A tiltakozás joga: 

Amennyiben a Társaság, mint adatkezelő kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja (érintett 

személy hozzájárulása), illetve f) pontja (a Társaság vagy harmadik személy érdekérvényesítése 

elősegítése) alapján kezeli valamely érintett személy személyes adatát, akkor az érintett 

személy jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ebben az esetben a Társaság, mint adatkezelő 

a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, 

jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. E jogra legkésőbb az érintettel való első 

kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó 

tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 

 

Eljárási szabályok: 

Az 1) -8) pontok alatt nevesített jogok gyakorlása során a Társaság, mint adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy 

hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.  

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő 

további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság, mint 

adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy 

hónapon belül tájékoztatja az érintett személyt.  

Ha az érintett személy elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség 

szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az igénylő azt másként kéri.  

Ha az érintett személy mint adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett személy kérelme 

nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja az igénylőt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az igénylő 

panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
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Ha az érintett személy kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő 

jellege miatt – túlzó, a Társaság, mint adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy 

tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 

 a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy  

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen 

megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Társaságot, mint adatkezelőt terheli. 

 

V) A személyes adatok továbbítása adatfeldolgozók számára: 

 

A Társaság, mint adatkezelő kizárólag a feltétlenül szükséges mértékben továbbítja az érintett 

személy általa kezelt személyes adatait adatfeldolgozók számára. 

Az adattovábbítás kizárólag írásba foglalt adatfeldolgozási szerződés alapján történhet, amely 

szerződés meghatározza az adatfeldolgozás terjedelmét, valamint a személyes adatok 

feldolgozásának garanciáit. 

A Társaság, mint adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy 

amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek való 

megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési 

intézkedések végrehajtására. 

A személyes adatok adatfeldolgozók számára történő továbbítását a Társaság által vezetett 

adatkezelői nyilvántartásba be kell jegyezni, és a személyes adat továbbításáról az érintett 

személy tájékoztatni kell az 1. sz. mellékletnek megfelelő nyilatkozat felhasználásával. 

A Társaság, mint adatkezelő az érintett személy személyes adatait nem továbbítja harmadik 

országba, illetve nemzetközi szervezetek számára. Abban az esetben, amennyiben ilyen 

adattovábbításra mégis sor kellene, hogy kerüljön, ez kizárólag a GDPR rendelkezései 

maradéktalan betartásával történhet meg, a jelen Adatkezelési Szabályzat 1.2 pontjában 

rögzített szabályok betartásával. 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Adatkezelési és adattovábbítási tájékoztató nyilatkozat mintája 

2. sz. melléklet: Adatvédelmi incidens nyilvántartás mintája 

3. sz. melléklet: Adatfeldolgozók és a kapcsolattartók listája 
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