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1.

A

A szabáIyzat célja
szabáIyzat célja, hogy a SIPOS AUTÓH^Z Korlátolt Felelősségú Társaság (székhelye: 9700

Szombathely, Zanati

Űt

48.; cégjegyzékszáma: 18-09-101942; adőszáma: 11309688-2-18,

kéPviselők Sipos Gábor, Sipos Gáborné ügyvezetők) mint adatkezeIő (,,Társaság vagy
,,Adatkezel8) a vonatko ző jogszabályok - kiilönösen az információs önrendelkezési jogrő] és az
információszabadságról

szóló 201I. évi CXI. törvény

TÖrvénykÖnyvéről sfitÓ)0I2,

(,,Infotörvény,'),

a

Munka

évil. törvény (,,Mt".), azE,trőpaiparlament és a Tanács 2016/679

Rendelete (,,GDPR" vagy ,,Rendelet"), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefiiggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.

TÖrvény rendelkezéseivel összhangban szabáiyozza

a

birtokában lévő személyes adatok

kezelésére,feldolgozására és védelmére vonatk oző általános kérdéseket.

2. ASzabályzat hatálya
A Szabályzat személyi hatálya

kiterjed

a) a Társ aság val amennyi murrkavállalój ára, me gbizottj ár a,

b) az adaífeldo|gozóra, valamint
e) mindazon személyre, aki a Társasággal bármilyen szerződéses jogviszonyban á1l.

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed
a) a Társaságnál keletkezett valamennyi adatra,

b) az informatikai rendszcrben kezelt vagy

fe

ldolg ozott ad,atta,

c) az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra,
d) a Társaságnál alkalmazott valamennyi hardvcr- és szoftvereszközre, valamint

e) a Társaság tevékenységévelkapcsolatos, működése során keletkező kőzérd,ekű adatra vagy
közérdekbő1 nyilvános adatra.
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fr,§" ,§

§x*§*;§§.,r",itml|

{ii.ig"i*i$x{-§** §-tl}*}Sse§"

Dokumentum

j*vá§aatg,lt,si alxp§*

v áItozás törlénete

Dokumentum változás

j

óváhagyása

Yerziő
száma

V.1
2018.05.25.

Y.2
V.3

v.4
v.5
V.6

v.7

Figyelmeztetés
Jelen Szabályzat aktuális vá\tozatánakkizárőlag

a legutolsó jóváhagyott és a felhas ználők részére

elérhető helyen publikált változata tckinthető.

A

dokumentum belső használatra készült,

Harmadik fél részéreez a dokumentum csak a titoktartási és adatvédelmi szempontok figyelembe
vótelével, a Társaság előzetes írásos engedélye alapján adható ki.
Szombathely, 2018. május 25.

I

3. Fogalom meghatározások
érinteÍt: bármelY meglratározott, személyes adat alapján azonosított vagy
közvetleniil, vagy
közvetve - azonosítható természetes személy.
személYes gdat: az azonosított Vagy azonosítható természetes személyre (érintett)
vonatkozó
bármely információ.
.

kÜIÖnleges adat: faj;eredetre, nemzeti és etnikai kissebséghe z íattozásra,
politikai vóleményre,

Pártállásra, vallásos vagY világnézeti meggyőződésre, párttagságra, egészségi állapotra, kóros
szcnvedélyre, szexuális életre vonatkoző adat. {.
hozz,ájárulás.' az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatásán alaPul, és amellyel felreérthetetlen beleegyezést adja a rávonatkozó
személyes
adatok teljesköni vagy részleges kezeléséhez.

tiltakozús: az étintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelésétkifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve akezclt adatok törlését kéri.

adatkezelŐ: az a tennészetes vagy jogi személy, aki, vagy arnely önállóan

vagy másokkal együtt
az adatok kezelósénck cólját meghatározza, az ad,atkezclésre vonatkozó döntéseket meghozza
és
végrehajtja vagy végreliajtja.

adatkezelés: az adatokon végzett bármely művelet yagy a műveletek összessége, így
különösen

gYŰjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezésc, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,
lekérdezése,továbbítása, nYilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zár olása, törlóse,

megsemmi sítése,felhasználásuk me gakadály ozása.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
adatfeldolgozÓ: az a tcrmészctes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező
Szervezet, aki, vagY amelY az adatkezelővel kötött szerződése alapján- beleérfve jogszabály
rendelkezésérealapján történő szerződéskötést

is

a

az adatokfeldolgozás átvégzi.
adutvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a jogosulatlan
hozzáférés,nYilvánosságrahozataI, továbbítás, törlés, sénilésvagy megsemmisülés,

harmadik személY: olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi
személyisóggel
nem rendelkező szervezet, akl vagy amely nem azonos az érintettel; az adatkezelővel
vagy

az

adatfeldolgo zőval.

4.

Az adatkezelés alapelvei

Az

adatkezelés célhoz kÖtöttsége: Személyes adatokat kezelni csak megh atározott célból
tÖrvény alapján, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítéseérdekébenlchet (célhoz kötöttség
elve).

Az

adatbiztonság:

A

Társaság köteles gonddskodrri

a kezelt személyes adatok

ésszerűen

elvárható legmagasabb' s2intű biztonságáról (adatbiztonság elve).

A

Társaság erre tekintettel kiilön okiratba foglaltan létrehozza az ad,at- és informatikai belső

szabálYzatát (,,IBSZ") a tulajdonában vagy kezelésébenálló minden adatra, eszkőzre, há|őzatra,

továbbá a munkavállalók és a Társasággal egyéb munkavégzésre iránluló jogviszonyban álló

személyek álta|

a

mr-rnkavégzés során használt informatikai eszközökre

(hardverekre,

szoftverckrc, perifériákra, adathordozőkra, stb.) és mindezekkel összefiiggő tevékenysógekre.

Tájékoztatás: Az Érirrtettelaz adatkezelés megkezdése előtt közöIni

kell, hogy az adatkezelés

hozzájániáson alapul vagy köte l ező.

Titoktartás: A Társasággal kapcsolatban lévő adatkezelésben résztvcvő egyéb szervezetck, ill.
vállalkozások megbízottjai kötelesek a megismert adatokat üzleti titokkérrt megőrizni. Ezen
szetvczetek kötelesek Titoktarlási nyilatkozatot tenni.

5.

11, sz.

melléklet/

Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezclhető, ha:

-

ahhoz az érintctthozzájárul vagy

azt a tÖruény, Vagy a törvény felhatalrnazása alapján, az abban meghatározott körberr
tÖrvóny, vagy helyi önkormányzat

rendclete közérdeken alapuló célból elrendeli

/

kötelező adatkezelés /

-

személycs adat kezelhető akkor is, ha az ériníetthozzájárulásának beszerzóse lehctetlen
vagY aránYtalan költséggel jáma és a személyes adat kezelése a Társaságra. vonatkozó jogi
7

kÖtelezettség teljesítésecéljából szükséges vagy a Társaság,

ill. harmadik személy jogos

érdekénekérvénYesítésecéljából szüksóges, és ezen érdek érvényesítésea személycs
adatok véd el méhez fnző dő j o gkorlátozásával arányban áll.

Az

érintette7 az adatkezelés megkezdése előtt közölni

alaPul, vagli kÖtelezŐ.

Az

kell, hogy az ad,atkezelés hozzájáruláson

érintettet egyérlelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatní kell a

kezelésre kerülő személyes adatokról, valamint* az adatainak kezelésévelkapcsolatos nrinr]en
tényről, Így különösen. -az adaíkezeléscéljáról és jogalapjárő|, az adatfeldolgozásra jogosult
személYéről, az adatkezelés időtar-tamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
t!

Ha a személyes adat felvételére az érintett bozzájárúása alapján kerül sor, a Társaság a íelvett
adatokat, törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkoző jogi kötelezettség teljesítése

céljából, yagy a saját, illetve harmadik személy jogos érdekénekérvényesítésecéljából, ha ezen
érdek érvényesítésea személyes adatok védelméhez fúződő jog korlátozásával arányban

ál1,

további külön hozzájárulás rrélkül is kezelheti.

A Társaság az adaíkezelés során az alábbi jogszabályok

-

alap3án végzi tevékenységét:

a tetmészetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról

szőlő 20161679 (EU) Rendelet (GDPR)

- 2011. évi CXII. törvény az információs
informác

-

i

ó

szab ads ágró

önrendelkezési .jogról

és

az

l

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

-

2013. évi V, törvóny a Polgári Törvénykönyvről

2000. évi C, törvény a számvitelről
1991 . évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövcdelemadóról
1993. évi XCilL törvény a munkavédelemről

2012. éviL törvény a munka törvénykönyvéről

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

szolgáltatások egyes kérdéseiről

-

2007. Óvi

CLXXXI.

törvérry a közpénzekből nyújtott állami támogatások átláthatóságáról

2015. évi CXLIII. törvény akőzbeszerzésekről
2011. évi CXCV, törvény az ál|amháztartásról

a társaság számára aclatmegőrzési határidőt megállapítő hazai jogszabályok mindenkor
hatálYos rendelkezési (melyek a szabályzat hatálybalépésekor csak részben ismretek)

A Társaságnl[l kezelt személyes adatok kezelése

6.

i 1,:i_.i,':1_1:-.',., ii i

Az

]]. ]i.

1!.i,]::|;l,;.l; i;.,,.,

adatkezelés célja: A Társaság felügyelete alá tartoző teniletre

telcphely, fióktelep

-a

-

külünüsen: székhely,

jogosultsággal rendelkező dolgozók, ügyfelek vagy vállalkozások

jogosultak belépni, míg a társaság által üzemeltetett autószalon és szewiz területére bármely

érdeklődő

és ügyfól jogosult belépni. Az

létszámnyilvántartás, a valamint

az

adatkczelés célja a dolgozók esetében a

éIet és a vagyonvédelem, melynek feltétele a területen

tartőzkodő dolgozók, vállalkozások, illetve magánszemélyek tar-tózkodási helyének, illetve
létszámának Pontos ismerete. Az autőszalon- ós szerviz szolgáltatást igénybe vevőkre vonatkozó
adatkezelés részletszabályait a 6.3. pont tatl;almazza.

A

kezelt adatok kÖre Ügyfelek esetén: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, kilépés-belépés

időponqa.

A kezelt adatok kÖre munkavállalók kilépés-belépésesetén: Név, kilépés-belépés időpontja.

Az

adatkezelés jogalapja:

Az

érintett személy önkéntes hozzájánlása (GDpR 6, cikk (1) a,), a

munkáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése(GDPR 6, cikk (l)

l), illetve

a

személY és vagYonvédelmi, valamint a magánnyomozői tevékenységszabályairól szóló 2005.
évi

CXXXIII. tv rendelkezései, valamint a munka törvénykönlwéről szóló 2012. évi I.

tv

rendelkezéseí.12 . sz. melléklet/

9

Az

adatkezelés időtartama:

Az érintett személy azonosító

adatait a belépésrevaló jogosultság

megsántekor haladéktalanul, valamint a papír alapon keletkezett adatokat legkésőbb
az

ad,at

keletkezésétől számított 6 hónap elteltével a Társaság megsemmisíti,
).",.,:1,-

Az

,.'., ,

1':;.,]:.;:.:

,.;íi'ii:,,!,;ilr:i:r;:l;, i.,,,,.,.,, l.;it.,.:

adatkeietés cé|ja: A Társaság területére a belépésta Társaság engedélyezheti.
.

tenntaftJa a 1ogot

A

Társaság

ara, hogy meghatározza a teniletére belépő személyek körét. A területre lépő

ügyfel ek/vendé gek affa'taii

p ap

ír alapon tarthatj a nyi

lv án.
(,

A

kezelt adatok kÖre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, belépés-kilépésidőpontja, fbgadó

személy, dátum.

Az

adatkezelés jogalapja:

A GDPR

6. cikk (1) a) bekezdés, valamint az információszabadságról

és az információs önrendelkezési jogról szőIő2011. évi CXII. tv 5.§.alapján a látogató önkéntes

hozzájárulása,

a

szabályzat mellékletét képező egyszeri belépósre jogosult személyekre

vonatkozó tájékoztatő alapján. /3 .sz melléklet/

Az

adatkezelés időtartama: Maximum atávozástól eltelt 24 őra időtartamig.

:,j i]i: j_j§t:

Az adatkezelés célja: Az

autőszalon- és szerviz szolgáltatások nyLrjtásához a személyes adatok

kezelése szükségképpenhozzátartozlk, csakis a szolgáltatás igénybevevője által önkéntesen
szolgáltatott személyes adatokkal valósítható meg.

A kezelt

adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, személyigazolvány szám,

lakcímkárlYa, adókártya, bankszámla szám, gópkocsi forgalmi engedélye, gépkocsi törzskönyve,
km óra állása, gépkocsival kapcsolatos esetleges egyéb 1ényeges információk.
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Az

Az adatkezelés olyan

adatkezelés jogalapj a:

érintett az egyik

szerződés teljesítéséhezsziikséges, amelyben az

fel (GDPR 6. cikk Ib), az

adatkezelés az adatkezelőre vonatkoző jogi

kötelezettség teljesítéséhezsztikséges (GDPR 6. cikk 1c).

A GDPR

Adatkezelés időtartama:

rendelkezéseivel összharrgban,

az

adatkezelés céljának

eléréséhezs}ükséges ideig,

(,

Az

adatkezelés célja: A Társaság, mint adatkezelrő a balesetek megelőzése, a testi épségvédelme

órdekében, valamint az esetleges szabálysérlések, vagyon elleni bűncselekmények megelőzésc

céljából, továbbá a gépjárrnúvek állapotával és a javításával kapcsolatos egyéb körülmények

A

ellenőrizhetősége érdekébena helyiségeiben elektronikus megfigyelőrendszert iizemeltet.
Társaság nem üzemeltet elektronikus megfigyelőrendszer1 a munkavállalóinak

megfigyelése

céljából, és nem célja a munkavállaló munkahelyi viselkedésének befolyásolása. Így nem
található kamerarendszer a munkaközi szünet eltöltésére hivatott helyiségekben, illemhelycn,
öltözőkben,

és közterületerr.Az üzemeltetett kamerarendszer hangot nem rögzit.

A

Társaság

vezetése elkötelezett amellett, hogy kizárólag a dolgozók, illetve az ügyfelck/vendégek által is

A

megismerhető, nyilvános pozícióval rendelkező kamerák üzemeljenek a vállalkozás területén.

karnerák elhelyezéséről szóló tájékoztatőt és a munkavállalók elektronikus megfigyelőrendszenel

kapcsolatos tájékoztatóját
munkáltatói

utas

a

dolgozők hozzájáruló nyilatkozatát

is

magában foglaló kiilön

ítás tat1',almazza.

A jelen szabáIyzat mellékletétképezik:

- az

elektrorrikus megíigyelőrendszerhez kapcsolódó betekintési joggal rendelkező

személyek adataí, l4. sz. mellékleti

-

a kamerával készítettfelvételek

zárolásánakjegyzőkönyv

mintája

a kamerávakészitett felvételek megtekintésének jegyzőkönyw

A kezelt adatok köre: A

15.

sz, mellék|etl

mintáját l6. sz. melléklet/

belépő személyek kamerarendszeren látszódó arcképmása, és egyéb a

megfigyelőrendszer á|ta| rőgzitett felvételekből levonható következtetések.
1,1

Az

adatkezelés jogalapja: Ügyfelek/venclégek esetében az érintetíszernély
önkéntes, ráutaló
magataftással negvalósúő hozzájárulása a teniletrc törlénő belépéssel (GDPR
6. cikk (1) a,).
Murrkavállalók esetében az ériníettkonkrét és megfeleő tájékoztaíáson alapuló,
önkéntes és
aláírásukkal egyértclműen kinyílvánítotthozzájáLulása (GDPR 6. cikk (1) a,), a mrrnkáltató jogos
érdekénekérvénYesítése(GDPR 6, cikk (1) l), valamint a személy és vagyonvédelmi, valamint

a

magánnyorírozói tevékenységszabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv rendelkezései, továbbá a
munka törvéhykönyvéről szóló 20t2. évl i. tv rendelkezései.

Az

adatkezelés időtartama:

A

személy és vagyonvédelmi, valamint

a

magánnyomozói

tevékenYség szabáIyairől szőlő 2005. évi CXXXIIi torveny rendelkezései alapján 3 munkanap,

illetve 30 nap, továbbá a társaság belső szabáIyzataalapján 48 óra.

Az

Adatkezelő

a

1ogszabály á|tal rőgzitett határidő elteltével felhasználás hiányában a

kamerafelvétclt töíli. Felhasználás során, a felvételek fent említett időintervallumon tuli mentése

akkor tÖrténhet, ha hatóság abizonyitási eljárás során a kamerafelvétel mentését elrerrdeli vagy
ha az érintett személy jogos érclekónek bizonyításával kéri, hogy az adatkczelő a rá vonatkozó
felvételt mentse,

Hatósági megkeresés esetén a Társaság a mentett felvételt haladéktalanul átadja az igénylő
szetvezetnek. Arrrennyiben azárolt felvétellel kapcsolatosan megkeresés nem történik, a felvételt
30 nap elteltévcl a Társaság megsemmisíti.

A

a

honlaPon törlénő adatkezeléssel kapcsolatban, a Társaság magára nézve kötelezőnek

kÖzPonti honlapon bttpq1www.§uz]]ki.!]u/ kőzzétett Adatkezelési, valamint

használatával kapc solatos

Továbbá

a

Társaság,

a

táj

ismeri el

a

,,sütik,,

ékoztatók rendelkezéseit.

http://www.suzukisipos.hu/

honlapon lehetőséget biztosít árajánlat

kérésére,tesztvezetés és szerv íz bej elentkezésre, valamint kapcsolatfelvételre.

Az

adatkezelés célja: A Társaság honlapjain lehetőséget biztosít arra, hogy vásárlói, leendő
12

Parhrerei/érdeklŐdők közvetlen kapcsolatot teremthessenek a Társaság kapcsolattartásra kijelölt

munkavállalóival.

Az ügyfélkapcsolati pont

használatához a honlapon felttintetett adatvédelmi

nyilatkozat elfogadása sztikséges.

A kezelt

személyes adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, modell, tesztvezetés igényelt

dátuma, aufó típusa, évjáraía, motor, rendszám, szen,izelés oka, alvázszám, üzenet.

Az adatkezelés jogatapja: A GDPR

6. cikk

(l)

a) bekezdés, valamint az információszabadságról

és az infotmációs önrendelkezési jogról szőIő 2011. évi CXIL tv 5.§-a, alapján, a honlap
látogatóinak önkéntes hozzájárulása (a nyilatk8zat elfogadásával, valamint a szükséges
szen-rélyes adataikrrak a Társaság számára történő elérlretővé tételével).

Az

adatkezelés időtartama:

összhangban,

A törlési kérelem beérkezéséig,illefve a GDPR

az adatkezelés céljának eléréséhezszükséges ideig.

,

A

Társaság

rendelkezéseivel

a GDPR

rendelet, valamint

t

az

,l

információs önrendclkezósi

|-'--

jogról

ós

információszabadságről szőIő 201l. évi CXII. töruény 15. § alapján az ad,atkezelésekről és a
hozzájuk kapcsolódó adattovábbítási folyamatról adatkezelési és adattovábbítási nyilvántartást

vezeí. Az adatkezelési és adattovábbítási nyilvántartás dokumentációját az adatbiztonsági

adatvédelmi szabályzat melléklete íatlalmazza.

17. sz.

és

melléklet/

Az

adatkezelés cé|ja: A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja a munkaviszony
létesítése,illetve fenntartása. A munkára való jelentkezés során személyes adatkezelés kizárőlag

az

érintetíszemély Írásbeli tájékoztatása után történhet, ami az erre

a

feladatra kijelölt

személy(ek) kizárólagos feladatköre. Ezen személyes adatokat a felvételre jelentkező személy

alkalmasságának elbírálása céljából,
ügyvezető/munkahelyi

a kijelölt

személy(ek)en kívül kizárőlag az

vezető ismerheti meg.
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A

Társaság a munkavállalóirÓl

bér- és munkaügyi ny|lvántaftást vezet, mely a munkavállaló
munkaviszonnYal kapcsolatos adatait bérszámfejtésre, társadalombiztosítási és
statisztikai
adatszolgáltatásra, valamint az t995, évi CXV[. törvény atapjánmunkáltatói adó
megállapítással
kap

Az

c so

lato s an használj a

fel.

ad,atkézelésjogalapja:

Az éirtett személy hozzájáruIása a

Társaság álta! készitett

Munkáltatói adalkezelési tájékoztató és utasitás aláirásával (GDPR 6. cikk (1)
adatkezelőte vonatko*Ó"jogi kötelezettség teljesítése(GDPR 6.

a), va|amint az

cikk (i)

illetve a munka
"),
tÖrvénykÖnyvéről szóló 2012, évi I. törvény, továhbá az 1995. évi CXVII. törvény irányadő
rendelkezései,

Az

adatkezelés időtartamaz Kizárőlag a munkavállatő foglalkoztatásáig, valamint az esetleges

igényérvényesítéshezsztikséges ideig, illetve,ha az adatkezelést törvény, illetve önkormányzati
rendelet rendeli el, az I. sz. pontban feltiintetett törvények előírásainak figyelembevételével.

A Társaság a munkavi§zony

Iétesítésévelkapcsolatosan kezelt személyes adatokat kezeli a

munkavállalóval kapcsolatosan

:

Munkavállaló neve
születési nevc
Születési hely, idő

Állarnpolgárság
Edesanyja neve

Lakhelye

TAJ száma
Bankszámla száma
Magán nyugdíjpénztári tagság

Nyugdíjas törzsszám
Folyószámla szám
Munkaviszony kezdete
Heti rnunkaőrák száma
Iskolai végzettsége t igazolő bizonyítvány másolata

I4

-

Az

Munka alkalmassági igazolás
Munkakör megnevezés
Gyermekek adatai, száma
Baleset esetén értesítendő szernélyek telefonszáma

Jogosítványokmegléte

egészségÜgYiatkalrnassággal kapcsolatos szenzitív adatot

a Társaság

kizátőlag

a

cél

eléréséhezszÜkséges mértékig,az ériníett- Munkáltatói adatkezelési tájékoztatő
és utasitás

-

aláirásával megadott kifejezett hoz.zájáratása altpján kezel. A Társaság az egészséeugyi
alkalmasság eldÖntése céljából egészségügyi szolgáltatőval szerződött, ezért a munkavállaló
részletes egészségÜgyi adatait nem, csak

alkalmatlanságáról

az

a leendő dolgozó
szóló döntéssel kapcsolatos dokumentumot kezel. Amennyiben a
a7ka|masság meglé tét, vagy

munkaviszonY a jelentkező személy egészségügyi alkalmatlansága miatt meghiúsul, a Társaság
az ériníeítadatait késedelem nélkül törli.

Az

adatkezelés célja: A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy az egyéb reklánr, prornóció
során az aktuális állásajánlatokról értesülő leendő munkavállaló elektronikus,
levélpostai, vagy
személYes Úton is bcadhassajelentkezését a Társaság részére.A Társaság az
állásra vonatkozó

jelentkezést mindaddig nem tekinti beérkezettnek, ameddi

g a pályázó vissza nem

1uttatja a
személYes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulő nyilatkozatot a Társaság
részére18. sz.

melléklet/. Az adatkezelés célja a munkavállalói 1étszám optimalizálása

megf-elelő

kompetenciákkal rendelkező munkavállalók foglalkoztatásával.

Az

adatkezelés jogalaPja:

A GDPR

6. cikk (1) a) bekezdés, valamint az információszabadságról

és az információs Önrendelkezési jogrót szőlő 2011. évi CXII. tv 5. alapján,
az érintett
§
személYek Önkéntes hozzájárulása) az önéletrajzok és hozzájáruló nyilatko
zatok, munkáltató
részéretörténő hozzáférhetővé tételével.
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Az

adatkezelés időtartama: A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig,
de maximum az
önéletrajz beérkezésétőlszámitott 1 évig. Jelentkező az őnéletrajz
tárolásához

hozzájáruIását bármikor,

az

adatbiáonsági

és adatvédelmi szabáIyzatban

adott

megadott

elérhetőségeken visszavonhatj a.

7.

Adatfeldolgozó igénybevétele

A

Társaság ..nd.r.r,,i"meltetési feladatok ellátása céljából továbbíthat adatokat adatfeldolgozó

vállalkozásoknak, szeruezeteknek.

Az

adatfeldolgozás megkezdése dolgozói adatok esetében a

dolgozói adatkezelésrŐl szóló nyilatkozat aláirása után történik.
adatkezelést érintő döntést

az

Az

adatfeldolgozó az

az adatkezclő
rendelkezésein kÍVül egyéb célúadatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárőIag az
adatkezelő utasítása alapján \áthatja el. Adatfeldolgozó köteles a Társaság a<latvédelmi és
adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat,

adatbiztonsági szabá|yzatában megfogalmazott szabályok alapján

a

feldolgozandó adatok

fizikális és szoftveres védelméről gondoskodni.

A Társaság tevékenysége során az alábbi adatfeldolgo ző vállalkozásokat veszi igénybe:
- Vagyonvédelmi tevékenység: Tele-Szer Bt. (9789 Sé, Fenyves u.23.)

- KÖnyvvizsgálói szolgáltatás: TÓth Adótanácsadó és Könyvvizsgáló

Kft. (9700 Szombathely,

Kenyérviz utca4. C. ép. 1. em.4.)
- Bérszámfejtés, könyvelés szolgáltatás:
- Informatikai szolgáltatás:

Vasi Szám-Vetés Bt. (9700 Szombathely, úlvilag út 11.)

DLM Solutions Kft.

- FoglalkozásegészségÜgy: Dr. Varga

Livia

(1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/B)

és társa Bt. (9700 Szombathely, Rohonci

űí 62.Il8.)

- Jogi tanácsadás: Dr. Hankó Faragó Ügywédi Iroda (9700 Szombathely, Fő tér 42.IlI.)

- Biztosítási ügynöki szolgáltatás:NBA

Kft, (9700 Szombathely, Semmelweis u. 5.)
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8.

Az

ad,atkezeléssel érintett személy adatbiztonságra vonatkozó
j ogosultságai, jogorvoslati lehetőségei
í,.._.. ..

A

:.

Társaság.tudonlásul veszi, hogy az adatvédelmi inciclens megfelelő és kcllő idejű intézkedés

hiánYában ftzlkai vagyoni, \,agy nem vagyoni kárt okozhat természetes személyeknek. Az
adatvédelmi incideng;k,.kezelése érdekébenadatvédelmi incidens naplót yezet, melybe az
adatvédelmi incidens körülményeit

az

adaVédelmi megbízott az inciclens jelentésétkövető

maximum 72 Őrán belül jegyzőkönyvezi.
adatvédelmi incidens

a

A

Tár§aság legkésőbb

tudomására jutott, köteles

72 őráva|

azután, hogy az

azt bejelenteni az illetékes felügyeleti

hatóságnak (NAIH), kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a

természetes személyek jogaira

és szabadságaira

nézve. Ha

az

adatvédelmi incidens

valÓszínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyekjogaira és szabadságairanézve,

az adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélktil tájékoztatni az érintettet is az arlatvédelmi
incidensrő1.

.

Az

::..it.:..,:]]::,:'.

-, . .,'
ii:

:,:,1,,]i:i!,

.:,]].

érintett szcmély személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől péntekig, 9-16 óra között

hangrÖgzítés nélkül kaphat títlékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai
helyesbítését,törlésót vagy záro\ását, valamint jogosult

ara, hogy a rá vonatkoző, általa

az

AdatkezelŐ rendelkezésére bocsátott szernélyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel

olvasható formátumban megkapja vagy azok továbbítását kérje, fcltéve ha az adatkezelés
hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és autómatizált módon történik. Az érintett továbbá
jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak Adatkezelő jogos érdekénalapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az ad,aíkezelő a
személYes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha

az

adatkezelő bizonyítja, hogy az

adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbs éget éIveznek az

érintett érdekeivel, jogaival

és szabadságaival

szemben, vagy amelyek

elŐterjesztéséhez, érvényesítéséhezvagy védelméhezkapcsolódnak.

Az

jogi

igények

adatkezelő az

1,7

igétrYbeJelentéstŐl számított legrövidebb időn, de legfeljebb

l5 napon belül a panasztkivizsgálja,

és Írásos tájékoztatőt nYÚjt. Amennyiben az

által a valóságnak nem megfelelő

ad,atkezelő

személYes adat kenil nYilvántartásba vételre, az ad,atkezelő módosítja, amenrryiben a valóságnak
megfelelő személyes adat ál1 rendelkezésre.

Az
- ha

adatkezelő a személyes adatot törli ha:

kezelésejogellenes

+

- az hiányos vagy tévse , és ez az állapot jogs zerűen nem orvosolható

- az érintett kéri

- az adatkezelés célja megszűnt, yagy az adatok tár{ásának törvényben meghatározott ideje lejár1

- eztbírőság vagy hatóság elrendelte

A

tÖrlési kÖtelezettség alá eső személyes adatot

az

adatkezelő a törlés helyett zárolja, ha az

érintett ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés
sértenéaz érintett jogos érdekeit.

Adatkezelő a jogszcrűen kezelhető adatok közül azokat, melyek
szükségesek átadhatj
-

az

ad,atkezelés céljához

a:

jogviták rendezésére, a j ogszabály alapján j ogosult szervek r észére

- a nemzetbiztonsági, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények
üldöztetése céljából az affa hatáskörrcl rendelkező hatóság részére
- egyéb törvérryi rendelkezések értelmében.

Ha az érintett személy az adatkezelőnek a személyes adatainak kezeléséről szóló döntéséve 1 vagy
tájékoztatásával nem ér1 egyet, illetve ha az adatkezelő a törvényben meghatározott válaszadási
határidőt elmulasztja az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő elmulasztásától szárnított

30 naPon belül bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ha a bíróság a kérelemnek helyt
ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadásáta, az adat helyesbítésére,zárolására, törlésére, az

fordulhat.

automata adatfeldolgozással hozott döntésmegsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának
figyelembevételére, illetve adat kiadására kötelezheti.

1B

Az

érintett jogainak megsértése, illetve észrevétel esetén az alábbí elérhetőségeken

nyi l atkozatot,

il

letve az alábbi

ható

s

ágokhoz fordu lhat

:

- Szombathelyi Tör-vényszék: 9700 Szombathely, Szily J. u. 7.
- Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: l530 Budapest, Szilágyi

Erzsébet fa§or 22lC

.+."
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