SDA Informatika Zrt. Általános adatkezelési irányelvei
Az SDA Informatika Zrt. (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59., Cg.: 01-10-140314; a
továbbiakban: „vállalat”), mint adatkezelő tájékoztatja Önt, mint érintettet a személyes adatai
kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról és időtartamáról, a kezelt adatok köréről, az adatok
megismerésére jogosultak személyéről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, valamint a jogorvoslati
lehetőségeiről.
Kérjük, figyelmesen olvassa el a dokumentumot annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük
a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.
A Vállalat kijelenti, hogy a személyes adatok kezelése során maradéktalanul betartja a mindenkori
adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit. A Vállalat az IT technológia által kínált lehetőségek, a
megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű kockázat
figyelembevételével megfelelő intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat
mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot tudjon garantálni.
Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényen és az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletén (az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről a továbbiakban: GDPR) alapszik.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve,
egy vagy több tényező alapján – azonosítható természetes személy.
Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ, 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.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak az adatkezelő vagy harmadik fél jogos
érdekén alapuló kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok
törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy
az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása,
megváltoztatása, átalakítása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, az adatokba való

betekintés, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott
időre történő korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
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 végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi, az adatkezelő
nevében személyes adatokat kezel.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
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.
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, vagy
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi
szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárjával
azonos jogállást élvez.
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI:
Cégnév: SDA Informatika Zrt.
Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
Képviselő: Fehér István
Telefon: +36 1 209 4748

ADATVÉDELMI FELELŐS:
Adatvédelmi felelős: Fehér István
Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
Levelezési cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/b.
Telefon: +36 1 209 4748
E-mail: adatvedelmifelelos@sdainformatika.hu

A VÁLLALAT ADATKEZELÉSE
A Vállalat tevékenységéhez kapcsolódó személyes adatok adatkezelései szerződés teljesítése vagy a
Vállalat jogos érdeke alapján történnek. Amennyiben a személyes adat nem az érintettől származik,
úgy az adatközlő kötelezettsége az érintett személyes adatkezelésének jogalapjait meghatározni és az
érintett tájékoztatása.
Az SDA Informatika Zrt.-nek az általa végzett tevékenységekhez kapcsolódóan az egyes
adatkezeléseknek megfelelő, egyedi adatkezelési tájékoztatókkal rendelkezik, melyeket az adott
adatkezelési tevékenységhez kapcsolódóan bocsájt rendelkezésre. Az érintetti jogok gyakorlására,
továbbá az adatkezelés eseti tájékoztatóban meg nem határozott feltételeire a jelen tájékoztatóban
rögzített feltételek irányadók.

I. Az adatkezelések lehetséges céljai
I/1. Jogszabályi kötelezettség teljesítése, ideértve



számviteli- és adójogszabályokon alapuló kötelező adatkezelést;
közbeszerzési jogszabályokon alapuló kötelező adatkezelést a 2015. évi CXLIII. törvény a
közbeszerzésekről 69§ (14) értemében.
Kezelt adatok köre: ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben megnevezett személyek természetes
személyazonosító, valamint képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi
tagságra és gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó adat. A kizáró okok fenn nem állásának
ellenőrzése keretében - a külön jogszabályban foglalt igazolási szabályok szerint - a büntetlen előéletre
vonatkozó adatról hatósági igazolás is kérhető. A kizáró okok hiányának igazolásához benyújtandó,
külön jogszabályban foglalt nyilatkozat gazdasági, valamint szakmai kamara előtt annak tagja által tett
nyilatkozat is lehet.

adatvédelmi jogszabályokon alapuló kötelező adatkezelést (pl. tájékoztatás átvételének,
hozzájárulás megtételének igazolásához szükséges adatkezelés) a 2011. évi CXII. törvény az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT
ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) alapján.
Kezelt adatok köre: név, cím.

A jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése nem képezheti mérlegelés tárgyát, továbbá az
adatszolgáltatás elmulasztása miatt vállalatunkkal szemben büntetés szabható ki, így az
adatkezeléstől eltekinteni nem tudunk.

I/2. Szerződés teljesítéséhez, ügyfélkapcsolat fenntartásához szükséges adatkezelés,
ideértve


ajánlatadáshoz, ajánlatkéréshez szükséges adatkezelést;
Kezelt adatok köre: Ügyféladatok (név, pozíció), elérhetőségek (telefon, email cím, cím)


az üzleti kapcsolat folytatásához szükséges postai, e-mail, fax és telefonos
kapcsolattartáshoz szükséges adatkezelést, ideértve az aláírt szerződésnek az Ön részére történő
eljuttatását;
Kezelt adatok köre: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám


az Ön, mint ügyfél adatainak a szerződés teljesítéséhez szükséges kezelését, valamint a
szerződésből fakadó esetleges jogviták esetére a szerződés megszűnését követő megőrzését;
Kezelt adatok köre: név, cím, adószám, email cím, telefonszám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám.


az Ön, mint ügyfél kapcsolattartó adatainak a szerződés teljesítéséhez szükséges kezelését,
valamint a szerződésből fakadó esetleges jogviták esetére a szerződés megszűnését követő
megőrzését;
Kezelt adatok köre: név, telefonszám, email cím.


a szerződések teljesítése során felvett jegyzőkönyvekben, egyéb dokumentumokban (pl.
teljesítésigazolások) található személyes adatok kezelését;
Kezelt adatok köre: név, telefonszám, email cím.
Az adatszolgáltatás elmaradása nem teszi lehetővé a szerződéskötést, illetve a szerződés teljesítését
veszélyezteti, erre tekintettel az adatszolgáltatás nem teljesítését a szerződés megkötésétől való
elállásként, illetve az együttműködési kötelezettség partnerünk általi megszegéseként értékeljük.

I/3. Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
adatkezelést.

II. Az adatkezelés jogalapja

Amennyiben az Ön adatainak kezelésére jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából kerül sor
(a jogi kötelezettség teljesítése képezi az adatkezelés jogalapját), hozzájáruló nyilatkozat megtételére
nincs szükség.

Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelésére szerződéskötés céljából van szükség, a
szerződéskötéshez szükséges azoknak a személyes adatainak a kezelése, melyek alapján az Ön
személyazonossága megállapítható. Ilyen esetben a hozzájáruló nyilatkozatot a szerződéskötés
kezdeményezése vagy az ahhoz szükséges adatszolgáltatással tanúsított ráutaló magatartás pótolja a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, abban az esetben, ha Ön a szerződő fél vagy a szerződő
fél szerződéses kapcsolattartója.

Minden egyéb esetben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, mely hozzájárulást Ön
megadja az adott adatkezelési tevékenység igénybevételével, mellyel Ön egyúttal elfogadja a
kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezelést.

III. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az Ön személyes adatainak rögzítése (közlése) napján kezdődik és legfeljebb e
naptól a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozatban foglalt ideig tart, mely az
adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges időtartam.

A számviteli és adójogszabályokon alapuló adatkezelés (számlák, azok alapjául szolgáló iratok
tárolása) időtartama az adatkezelés megkezdésétől számított 8 év.

Az adattárolás maximális időtartalma ügyfélkapcsolat fenntartása céljából történő adatkezelés
esetén 6 év.

A fentieken kívüli esetekben az érintett, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének
érvényesítése céljából kezelt személyes adatokat a vállalat az érintettség okának megszűnéséig
kezelheti.


A biztonsági kamerafelvételek kezelésének időtartama legfeljebb 3 munkanap.


Az elektronikus beléptető rendszer működtetéséhez kezelt azonosító adatok rendszeres
belépés esetén a belépésre való jogosultság megszűnésekor haladéktalanul, alkalmi belépés esetén a
távozástól számított huszonnégy óra elteltével megsemmisítésre kerülnek. Az elektronikus beléptető
rendszer működtetése során keletkezett adatok rendszeres belépés esetén a belépésre való
jogosultság megszűnésekor, de legkésőbb az adat keletkezésétől számított hat hónap elteltével,
alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével megsemmisítésre kerülnek.

IV. Weboldalainkon kezelt személyes adatok
A felhasználók által kifejezetten megadott adatok és a weboldal használatával gyűjtött anonimizált
információk kezelése.

A Felhasználók a Honlapon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:
1. A Honlap szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre
bocsátott személyes adatok.
2. A Honlap használatával összefüggésben a Honlapra látogatással, annak használatával kapcsolatban
automatikusan átadott, anonimizált módon kezelt információk.

IV/1. A felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése
A Felhasználó személyes adatai csak akkor kerülnek nálunk rögzítésre, ha a Felhasználó megadta ezek
valamelyikét. A Felhasználó csak olyan adatok megadására köteles, melyek feltétlenül szükségesek a
kapcsolatfelvételhez és a szolgáltatások nyújtásához.


Kapcsolatfelvétel és üzenetküldés

A Felhasználó a Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével veheti fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval (pl.: kérhet
ajánlatot, szoftverbemutatót, általános tájékoztatást a Szolgáltató termékeire, szolgáltatásaira
vonatkozóan, jelezheti észrevételeit, panaszát).
Kezelt adatok köre: a kapcsolatfelvétel során megadott adatok köre.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: a felhasználó azonosítása, válaszadás, tájékoztatás és kapcsolattartás a
felhasználóval.
Az adatkezelés időtartama: az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.


Regisztrálás weboldalon

Weboldalon regisztrált látogatóinknak célzott tájékoztatást nyújtunk termékeinkkel,
szolgáltatásainkkal kapcsolatban. A belépéshez kötött tartalmakhoz történő hozzáférés biztosításával
a létrejövő jogviszonyokból eredő jogok gyakorlásának, kötelezettségek teljesítésének teszünk eleget.
Kezelt adatok köre: az adott regisztrációhoz bekért adatok köre.
Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó célzott információkhoz történő
hozzáférési jog nyújtása, üzenetküldő rendszerre vonatkozó Szolgáltatás működtetése és nyújtása, a
létrejövő jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés időtartama: az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.


Jelentkezés álláshirdetésre

Amennyiben Ön a vállalat által meghirdetett, valamint a későbbiekben megnyíló állásra pályázik,
tájékoztatjuk, hogy a jelen Adatkezelési irányelveket tartalmazó dokumentum értelmében a vállalat
(Adatkezelő) felel az Ön személyes adatainak védelméért. A toborzás során egyedi adatkezelési
tájékoztatást nyújtunk arra vonatkozóan, hogy hogyan használjuk fel a jelentkezőktől és harmadik
felektől begyűjtött személyes adatokat a pályázati eljárás során.
Kezelt adatok köre: az álláshirdetésben megadott adatok köre.
Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: pályázatok/munkakörök betöltése, a megfelelő munkatárs keresése és
kiválasztása, valamint a Pályázókkal történő hatékony kapcsolatfelvétel.
Az adatkezelés időtartama: az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.


Feliratkozás hírlevélre

A hírlevél küldéshez való kifejezett hozzájárulása esetén szakmai anyagokat tartalmazó, valamint a
Szolgáltató termékeit és szolgáltatásait, promócióit népszerűsítő elektronikus hírlevelek, egyéb
reklámüzenetek, üzletpolitikai célú megkeresések (a továbbiakban együtt: „Hírlevél”) kerülnek
megküldésre.
A hírlevélre történő feliratkozás esetén a következő adatokat kezeljük: a feliratkozáskor kitöltött
adatok köre.
Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: elektronikus hírlevelek, egyéb reklámüzenetek, üzletpolitikai célú megkeresések
megküldése.
Az adatkezelés időtartama: az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.


Regisztrálás rendezvényre

Rendezvényeinkre a résztvevők előzetes regisztráció alapján tudnak jelentkezni, hogy a kapott
információkat fel tudjuk használni a rendezvény szervezése során, és a résztvevőket célzottan
tájékoztatni tudjuk.

Kezelt adatok köre: a regisztrációkor bekért adatok köre.
Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: adatok gyűjtése rendezvényszervezéshez, a rendezvény résztvevőinek
tájékoztatása.
Az adatkezelés időtartama: az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.


Elektronikus direkt marketing szolgáltatás igénybevétele

A direkt marketing szolgáltatás igénybe vevőjének kifejezett hozzájárulása esetén termékeinket és
szolgáltatásainkat, promócióinkat népszerűsítő elektronikus levelek, egyéb reklámüzenetek,
üzletpolitikai célú megkeresések (a továbbiakban együtt: „DM”) kerülnek megküldésre.
Kezelt adatok köre: a szolgáltatás igénybevételét megelőzően bekért adatok.
Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk, üzletszerzési célból Önt
megkeressük, az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk.
Az adatkezelés időtartama: az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.


Nyereményjátékokon történő részvétel

A Társaság az felhasználók véleményének és tapasztalatainak megismerése érdekében ösztönző
jelleggel időről időre szervez Felhasználói részére különböző nyereményjátékokat.
Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A nyereményjáték lefolytatásához szükséges, a résztvevő Felhasználóra
vonatkozó azonosítási adatok, a nyeremény kézbesítéséhez és kapcsolatfelvételhez használatos
személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.
A személyes részvétel esetén Önről fényképfelvétel készülhet, önkéntes hozzájárulásának megadása
esetén.

IV/2. Weboldal használatával egyébként gyűjtött információk kezelése
A Honlap felkeresése és igénybe vétele esetén bizonyos esetekben anonim adatokat is gyűjtünk és
kezelünk. Anonim adatok esetében olyan információkról van szó, amelyek nem teszik lehetővé a
beazonosítást személy szerint egy bizonyos Felhasználóra. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói
adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem
beazonosítható. Honlapunk megtekintése során, amennyiben nem indítja el kapcsolatfelvételi
folyamatunkat (Kapcsolatfelvételi űrlap), nem rögzítünk semmiféle személyes adatot.

Cookie (süti) használat
Weboldalainkon sütiket használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói
élményt nyújtsuk.
Mik a cookie-k?
A cookie, vagyis süti egy olyan fájl (egy adatsor), amit a weboldal látogatójának számítógépén,
mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldalt
megjelenítő program. A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző
visszaküldi a szervernek.

A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat,
illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.
(A süti egy kódolt adatsor, egy elérési útvonal, ami csak az adott szerverrel együtt értelmezhető. Magát
a felhasználó adatait a szerver tárolja, nem a süti. (Minden weboldal használ sütiket.))
Bővebb információ a cookie-k használatáról weboldalunkon található: (Tájékoztató cookie-k (sütik)
használatáról).

V. Az adatkezeléssel érintett személyek jogai
Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy személyes adataihoz, valamint
az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Konkrét személyes adatokhoz, az
esetleges adattovábbítás címzettjének, továbbá az adatok forrásának megismeréséhez Ön a
személyazonosságának igazolására köteles.
Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok
helyesbítésre, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítésre kerüljenek. Ha a körülmények alapján
nem állapítható meg az Ön személyazonossága, az adatvédelmi tisztviselő a helyesbítéshez való jog
gyakorlásához köteles felhívni Önt a személyazonossága igazolására.
Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: A törvényen alapuló kötelező adatkezelés jelen tájékoztatóban,
illetve a vállalat által külön tájékoztatásban megjelölt eseteit kivéve az Ön jogosult arra, hogy kérésére
az Önre vonatkozó személyes adatok törlésre kerüljenek. Olyan esetekben, ha az adatvédelmi
tisztviselő bizonyítani tudja, hogy a GDPR 17. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek nem
állnak fenn, vagy a GDPR 17. cikkének (3) bekezdésében meghatározott kizáró okok állnak fenn, az
adatvédelmi tisztviselő megtagadhatja az Ön kérelmének teljesítését.
A hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok törlését idézi elő az is, ha Ön a hozzájárulását bármikor
visszavonja.
Adatkezelés korlátozásához való jog: A törvényen alapuló kötelező adatkezelés kivételével Ön jogosult
arra, hogy kérésére, az Önre személyes adatok kezelése korlátozásra kerüljön. Az ilyen esetben az
érintett adatok kizárólag a korlátozással nem érintett célokból kezelhetők.
Az adatvédelmi felelős a korlátozni kívánt adatkezeléssel érintett adatot zárolja, ennek során „zárolt
adat” megkülönböztető jelzéssel látja el.
Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen. 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.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult rá, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket egy másik
Adatkezelőnek továbbítsa. Amennyiben igényli, kérje a személyes adatok adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását.

Automatizált döntéshozatalhoz kapcsolódó jogok: Önnek joga van ahhoz, hogy ne vessék alá
automatizált döntéshozatalnak, köztük profilalkotásnak, amelynek Önre nézve jogi hatása lenne, vagy
hasonlóan jelentős mértékben érintené Önt. A vállalat nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt,
vagy profilalkotást a toborzási eljárásban, ennek ellenére, ha Ön mégis úgy tapasztalja, hogy
automatizált döntéshozatal alanya lett és nem ért egyet annak eredményével, kérjük, lépjen velünk
kapcsolatba a jelen adatkezelési irányelveket tartalmazó dokumentumban, az Adatkezelő adatait
között feltüntet elérhetőségek egyikén és kérje a döntés felülvizsgálatát. A hozzájárulás
visszavonásához való jog Önnek joga van visszavonni az adatainak további kezelésére vonatkozó
hozzájárulását.
Az adatvédelmi tisztviselő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli Önnel a
hozzáférés, helyesbítés, korlátozás, vagy törlés iránti kérelem teljesítését vagy elutasításának indokait,
vagy a kérelem teljesítésének feltételéül szolgáló lépések megtételéről szóló felhívást. Az adatvédelmi
felelős köteles a tiltakozást annak benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, és
dönt annak megalapozottságáról, valamint írásban tájékoztatja az érintettet a döntésről.

VI. Jogorvoslat
Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai vagy
elektronikus úton jelen tájékoztató 3. oldalán az Adatkezelő adataiban feltűntetett címre, valamint az
Adatvédelmi felelősnél rögzített személyek részére küldheti meg.
Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül küldjük az Ön által megadott címre. Ha
Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra kivéve,
ha Ön ezt másként kéri.
Amennyiben a helyzet nem kerül rendezésre tárgyalásos úton, vagy nem kívánja ezt a módot igénybe
venni, úgy a következő jogérvényesítési lehetőségei vannak:


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, az alábbi
elérhetőségeken:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391 1400 Fax: +36 (1) 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu



Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az
Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása
szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását
és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

