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SZERVEZETI IRÁNYELV A SZERVEZETBEN TÖRTÉNŐ
SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRA ÉS VÉDELMÉRE

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
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adatok védelméről és későbbi módosításai szerint, (tovább mint „ZoOOÚ”)
Technikai és szervezeti intézkedéseket tartalmaz, melyeket a mi társaságunk elkötelezte magát a
betartásukra, mivel a GPDR 24 Cikke alapján az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai,
valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú
kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak
biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-al összhangban történik.
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1.

ALAP KIFEJEZÉSEK MEGHATÁROZÁSA

személyes adatok - azonosított vagy azonosítható természetes személyre (tovább mint
„érintett”) vonatkozó bármely információ,
érintett – minden természetes személy, mely személyes adatai feldolgozódnak / azonosítható
az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,
például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó
egy vagy több tényező alapján azonosítható,
adatkezelő – mindenki, aki maga vagy közösen másokkal meghatározza a személyes adatok
feldolgozásának céljait és az eszközeit és saját nevében feldolgozza a személyes adatokat;
üzemeltető vagy konkrét feltételei a meghatározására tárgya lehet különálló előírásban vagy
nemzetközi szerződésben, mellyel a Szlovák Köztársaság kötelezve van, amennyiben az ilyen
előírás vagy szerződés meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit,
adatfeldolgozó - az a személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel,
adatkezelés /személyes adatok feldolgozása/ - 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,
az 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,
nyilvántartási rendszer - a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált
vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető
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,
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,
egészségügyi adat - egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára
vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy
egészségi állapotáról,
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az adatkezelés korlátozása - a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából,
képviselő - az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő
vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy,
aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy
adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában,
vállalkozás - gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a
jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő
társaságokat és egyesületeket is;
profilalkotás - személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez,
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy
előrejelzésére használják,
álnevesítés - a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes
adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt
külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy
azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet
kapcsolni,
titkosítás - személyes adatok transzformációja olyan módszerrel, melyek újonnan
feldolgozásuk lehetséges csak a kiválasztott paraméter megadása után, mint a kulcs vagy
jelszó,
online identifikátor - alkalmazással, eszközzel vagy protokoll, legfőképp IP cím, sütik,
bejelentkezési adatok az online szolgáltatások, rádiófrekvenció által megadott azonosító,
melyek nyomokat hagyhatnak magukat után, melyek az egyedi identifikátorral vagy egyéb
információkkal összekombinálva az érintett személy profil megalkotására és azonosításukra
alkalmasak,
felügyeleti hatóság - egy tagállam által létrehozott független közhatalmi szerv,
személyes adatok védelmének megsértése - biztonság megsértése, mely a személyes adatok
véletlen vagy illetéktelen megsemmisítéséhez, elvesztéséhez, változásához vagy az átvitt,
tárolt személyes adatok illetéktelen továbbításukhoz vagy egyéb módon kezelt személyes
adatok vagy illetéktelen hozzáférhetőségükhöz vezet,
címzett - bárki, akivel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e; azon
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében 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, melyekkel a Szlovák Köztársaság kötelezve van, melyek az adott
célra vonatkozó személyes adatok védelmének feltételeivel is,
harmadik fél - bárki, aki 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;
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2.

SZEMÉLYES ADATOK TÉRKÉPEZÉSE

Társaságunk ezen lépéssel definiálja, milyen személyes adatokat dolgoz fel, hogy képes legyen a
személyes adatok feldolgozásának analízisére és a GDPR-el történő összhang biztosítására.
Az egyes személyes adatok kategóriáit egyéni információs rendszerként definiáljuk (IR).
a) IR Társaság tagjai
név, vezetéknév, titulus, születési dátum, személyi szám, nem, állandó lakcím (utca, házszám,
helyrajzi szám, postai irányítószám, település, járás, ország), átmeneti lakcím (utca, házszám,
helyrajzi szám, postai irányítószám, település, járás, ország), személyigazolvány száma, email,
telefonos kapcsolat, banki adatok: Bank címe, IBAN és BIC szám
adatkezelés célja: kereskedelmi társaság tagságának nyilvántartása
b) IR Kereskedelmi társaság szervezeti struktúrája – jogosult képviselő (igazgató) /
menedzser
név, vezetéknév, titulus, születési dátum, személyi szám, nem, állandó lakcím (utca, házszám,
helyrajzi szám, postai irányítószám, település, járás, ország), átmeneti lakcím (utca, házszám,
helyrajzi szám, postai irányítószám, település, járás, ország), személyigazolvány száma, email,
telefonos kapcsolat, banki adatok: Bank címe, IBAN és BIC szám
amennyiben fizikai személy – vállalkozóról van szó, a fent megadott adatokon felül személyes
adatok: kereskedelmi név, vállalkozás helye, kézbesítési cím (utca, házszám, helyrajzi szám, postai
irányítószám, település, járás, ország), statisztikai számjel, adószám, közösségi adószám
adatkezelés célja: jogosult képviselő (igazgató) / menedzser pozícióban lévő alkalmazottak
nyilvántartása
c) IR Fizikai személyek / alkalmazottak
név, vezetéknév, titulus, születési dátum, személyi szám, nem, állandó lakcím (utca, házszám,
helyrajzi szám, postai irányítószám, település, járás, ország), átmeneti lakcím (utca, házszám,
helyrajzi szám, postai irányítószám, település, járás, ország), személyigazolvány száma, email,
telefonos kapcsolat, banki adatok: Bank címe, IBAN és BIC szám
adatkezelés célja: fizikai személyek nyilvántartása alkalmazásuk céljából a kereskedelmi társaságban
vagy közvetítés céljából kereskedelmi társaság által (visszterhes munkaközvetítő) üzletpartner
számára (munkáltató), nyilvántartási és statisztikai dokumentáció vezetésének céljából a Pozsonyi
székhelyű központi munka, szociális és családi ügyek hivatala, és ezzel kapcsolatos adatok megadása
a hivatal rendszerébe.
d) IR Üzletpartnerek
jogi személy: kereskedelmi név, székhely, kézbesítési cím (utca, házszám, helyrajzi szám, postai
irányítószám, település, járás, ország), statisztikai számjel, adószám, közösségi adószám telefonos
kapcsolat, banki adatok: Bank címe, IBAN és BIC szám
fizikai személy – vállalkozó: kereskedelmi név, vállalkozás helye, kézbesítési cím (utca, házszám,
helyrajzi szám, postai irányítószám, település, járás, ország), statisztikai számjel, adószám, közösségi
adószám, állandó lakcím (utca, házszám, helyrajzi szám, postai irányítószám, település, járás,
ország), átmeneti lakcím (utca, házszám, helyrajzi szám, postai irányítószám, település, járás,
ország), személyigazolvány száma, email, telefonos kapcsolat, banki adatok: Bank címe, IBAN és
BIC szám
adatkezelés célja: kereskedelmi társaság üzletpartnereinek nyilvántartása, illetve együttműködés
céljából
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SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK ELVEI (GDPR 5.
CIKKE)

3.

Társaságunk a következő elvek alapján fog eljárni a személyes adatok feldolgozása során:
Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság (GDPR 5. cikkének 1.bek. a) betűje)

3.1.

Személyes adatok kezelését jogszerűen, igazságosan és az érintett számára átlátható módon kell
végezni.
3.1.1.

Kezelés jogszerűsége (GDPR 6. cikke)
Társaságunk kötelezte magát, hogy az adatok feldolgozása során csak jogszerűen fog eljárni,
úgy hogy az érintett alap jogai ne legyenek sértve.
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az
alábbiak egyike teljesül:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy nemzetközi
szerződés teljesítéséhez szükséges mellyel a Szlovák Köztársaság kötelezve van (ZoOOÚ 13 §
1. bek. c betűje)
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges; azon esetek kivételével, amikor ezen érdekek felett olyan érdekek
vannak vagy az érintett alap jogai és szabadsága lenne érintve, melyek a személyes adatok
védelmét igénylik
Személyes adatok feldolgozásának egyes céljainak jogi alapjai definiálva vannak a jegyzetekben a
feldolgozási tevékenységekben.
3.2.

Adatkezelés korlátozásának elve (GDPR 5. cikke 1. bek. b) betűje)
Társaságunk csak konkrét, kimondottan meghatározott és jogos célokra fogja beszerezni az
adatokat, melyek továbbá nem dolgozhatóak fel olyan módon, mely nem férhető össze ezen
célokkal. Társaságunk az érintetett a feldolgozást megelőzően értesíti az adatfeldolgozás
céljáról.
Személyes adatok térképezésének részében az egyes IR feldolgozási célokat határoztunk meg és
a személyes adatokat csak a jelen részben meghatározott célokra fogjuk felhasználni.

3.3.

Adattakarékosság elve (GDPR 5. cikke 1. bek. c) betűje)
Társaságunk az adatkezelést úgy fogja végezni, hogy azok megfelelőek és relevánsak kell, hogy
legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.
Adatkezelés minimalizálásának céljából a társaságunk úgy döntött, hogy elemzi azt, hogy a
feldolgozott adatok megfelelőek-e, relevánsak és a tartalomra kórlatozódnak, mely tekintettel a
feldolgozásuk céljára elengedhetetlenek.
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3.4.

Pontosság elve (GDPR 5. cikke 1. bek. d) betűje)
Társaságunk az adatkezelést úgy fogja végezni, hogy azok pontosnak és szükség esetén
naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az
adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy
helyesbítsék.
Pontosság biztosításának céljából társaságunk az adatkezelés írásos beleegyezésébe a következő
megfogalmazást helyezte:
„Az érintett köteles megadni az igaz és aktuális személyes adatait. Személyes adatokban
történő változás esetében az érintett köteles a változást haladéktalanul bejelenteni az
adatkezelő számára.”

3.5.

Korlátozott tárolhatóság elve (GDPR 5. cikke 1. bek. e) betűje)
Társaságunk az adatokat olyan formában fogja tárolni, mely engedélyezi az érintett
azonosítását legfeljebb addig, ameddig arra szükség van az adatfeldolgozás céljait figyelembe
véve.

3.6.

Integritás és bizalmas jelleg elve (GDPR 5. cikke 1. bek. f) betűje)
Társaságunk az adatkezelést úgy fogja végezni, hogy az garantálja az adatok megfelelő
biztonságát, beleértve az adatok jogosulatlan feldolgozása elleni védelmet, az adatok jogtalan
feldolgozása elleni védelmet, adatok véletlenszerű elvesztését, adatok kitörlését vagy adatok
megsértését, és mindezt műszaki és szervezeti intézkedésekkel.

3.6.1.

Elektronikus úton tárolt adatok
Társaságunk antivírus programokat használ, melyek a világpiacon a legjobbak közé
sorolhatóak, mint például Eset Smart Security, AVG AntiVirus, Avast, melyek teljes körű
biztonságot nyújtanak az internetes veszélyek ellen. Minden számítógépen a Windows
operációs rendszer van feltáplálva, mely saját tűzfallal (firewall) rendelkezik a Microsoft
cégcsoporttól, speciális antivírus programok meghibásodása esetében saját Windows Defender
Antivirus nevezetű antivírus programmal rendelkezik.
Az elektronikus dokumentumok a társaság belső szerverére raktározódnak el, mely két külsős
merevlemezzel van kiegészítve, merevlemez kódolva van, mindennap másolatot készít az
adatokról, melyeket 10 napon át tárol.
Az egyes számítógépek, valamint a szerver is, melyeken az adatkezelés zajlik, jelszóval vannak
védve, melyeket csak a jogosult személyek ismerik, mobil berendezéseken kiegészítve
biometrikus hozzáféréssel, mint például az újlenyomat vagy arc- / szemfelismerővel.
A társaság belső szervere egy zárt helyiségben van tárolva. Személyes adatok olyan mappákban
vannak tárolva, melyekhez csak a jogosult személyek férnek hozzá.

3.6.2.

Papír (nyomtatott) formában tárolt személyes adatok
Fizikai dokumentumok bevannak csomagolva vagy iratgyűjtőkbe vannak elhelyezve, amivel
biztosítva van a megkárosodásuk elleni védelem.
Iratgyűjtők a dokumentumokkal zárt helyiségekben vannak tárolva, melyekbe csak jogosult
személyek léphetnek be.
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3.7.

Felelősség elve (GDPR 5. cikke 2. bek.)
Társaságunk felelős a GDPR 1. bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés igazolására.

4.

HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEI (GDPR 7. CIKKE)

Társaság biztosítja a következő feltételeket az érintett hozzájárulása során

a) hozzájárulás kinyilvánítása az adatkezeléshez szabadon, konkrétan, informáltan és a szabad
akarat megnyilatkozásával kell hogy legyen kinyilvánítva.

b) a hozzájárulás iránti kérelmet a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell
előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.

c) az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A
hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak
megadását.

5.

A SZEMÉLYES ADATOK KÜLÖNLEGES KATEGÓRIÁINAK
KEZELÉSE (GDPR 9. CIKKE)

GDPR szerint a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti 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
kezelése tilos.
Ez a tilalom nem alkalmazandó, amennyiben a GPDR 9. Cikke, 2. bek. a) – j) pontjának valamelyike
van érvényben

Leggyakrabban a GPDR 9. Cikke, 2. bek. a) vagy b) betűje:

a) az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy az (1)
bekezdésben említett tilalom nem oldható fel az érintett hozzájárulásával;

b) az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális
biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és
konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges
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6.

ÉRINTETT JOGAI (GDPR III. FEJEZETE)

Az érintett jogait a GDPR III. fejezete tárgyalja és társaságunk kötelezi magát a betartásukra. A
következő jogokról van szó:
6.1.
Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
(GDPR 13 cikke)
Társaságunk az adatkezelés során az érintettnek a következő információkat nyújtja:
a) információk a társaságunkról
b) felelős személy elérhetősége
c) adatkezelés céljai
d) adatkezelés jogi alapjai
e) amennyiben a feldolgozás a GDPR 6. cikkének 1. bek. f) betűje szerint alapul, melyeket az
adatkezelő vagy harmadik fél figyel;
f) címzett vagy címzettek kategóriája, amennyiben léteznek;
g) releváns esetben információ árról, hogy társaságunk kívánja az adatok kivitelét harmadik országba
vagy nemzetközi szervezetnek
h) adatok elraktározásának ideje vagy, amennyiben ez nem lehetséges, kritériumok a meghatározására;
i) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől 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;
j) a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 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;
k) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
l) 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 következményeikkel járhat az adatszolgáltatás
elmaradása;
m) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra
vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre
nézve milyen várható következményekkel bír.
6.2.
Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől
szerezték meg (GDPR 14 cikke)
Társaságunk az érintett számára biztosítja, amennyiben ezek az adatok nem tőle származnak, a jelen
szervezeti irányelv 6.1. pontjában megjelölt információt és azt is, hogy honnan származnak a személyes
adatok, illetve információt árról, hogy az információk nyilvánosan elérhető forrásokból származnak-e.
Ezeket az információkat a megszerzésüket követően a társaságunk ésszerű határidőn belül biztosítja az
érintettnek, legkésőbb egy hónapon belül, holott tekintettel lesz a konkrét körülményekre, melyek során
az adatkezelés folyik a GDPR 14 cikkének 3. bek. megjelöltek szerint.
Társaságunk a GDPR 14 cikkének 5.bek. szerint meghatározott esetekben ezen adatokat nem adja át az
érintett számára, legfőképp ha:
a) az érintett az adott információkkal már rendelkezik
b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul
nagy erőfeszítést igényelne
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c) amennyiben a megszerzése vagy átadása a Közösség törvényében van kimondottan
meghatározva vagy az egyes jogállamok jogában, melynek alárendelt az adatkezelő és amelyben
meghatározódnak a megfelelő intézkedések az érintett jogosult érdekeinek védelmére.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e
6.3.

A helyesbítéshez való jog (GDPR 16 cikke)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.
6.4.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”, GDPR 17 cikke)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

6.5.

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a)
pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget
élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az
adatkezelés ellen (feldolgozás a közvetlen marketing céljaira);
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18 cikke)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:

a)

b)
c)
d)

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint 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.
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6.6.
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19 cikke)
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, illetve a 18. cikk
szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a
személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
6.7.

Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20 cikke)

Az érintett 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, ha:

a) az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja
szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra,
hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását.
6.8.

A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21 cikke)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
6.9.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (GDPR 22 cikke)

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.

AZ ADATKEZELŐ FELELŐSÉGE (GDPR 24 CIKKE)

Társaságunk, mint adatkezelő kötelezi magát betartani a következő általános kötelezettségeket:

a) Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes
személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat
figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak
biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-el összhangban
történik.
b) Megjelölt intézkedéseket szükség szerint fogjuk frissíteni.
c) Állandó jelleggel fogjuk felülvizsgálni az adatkezelés céljának tartamát és teljesítése után
biztosítsuk az adatok azonnali törlését
d) Társaságunk titoktartást végez az adatokkal kapcsolatosan, melyeket feldolgoz. A titoktartási
kötelezettség fennáll az adatkezelés befejezése után is.
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8.

SPECIFIKUSAN TERVEZETT ÉS STANDARD ADATVÉDELEM
(GDPR 25 CIKKE)

Társaságunk kötelezi magát olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például
álnevesítést – hajtani végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság
hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ben foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek
jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.
Társaságunk a specifikusan tervezett adatvédelem során kötelezi magát tekintettel lenni a tudomány és
technológia állására és a megvalósítás költségeire, továbbá az adatkezelés jellegére, hatóköre,
körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó
valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának
meghatározásakor, melyek kockázatot jelentenek az érintett számára az adatfeldolgozás során.
Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy
alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott
konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes
adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Társaságunk
biztosítsa, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül
ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

9.

ADATFELDOLGOZÓ (GDPR 28 CIKKE)

Az adatkezelő az a fizikai vagy jogi személy, hatósági szerv, ügynökség vagy egyéb alany, amely az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Jelenleg társaságunk számára semmilyen adatfeldolgozó nem kezeli az adatokat.
Adatkezelő igénybevétele esetében a társaságunk kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik
vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés e rendelet követelményeinek való
megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtására, hogy a feldolgozás a GDPR igényeit teljesítse, és az érintett adatainak
védelme biztosítva legyenek.
Adatfeldolgozó által feldolgozott adatok a „személyes adatok feldolgozásáról szóló szerződés” szerint
folyik. A szerződés kötelezi az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben, és meghatározódik vele a
feldolgozás tárgya és ideje, jellege és feldolgozás célja, személyes adatok típusa, érintettek kategóriája,
adatkezelő és adatfeldolgozó kötelezettségei és jogai.

10. AZ ADATKEZELÉSI
(GDPR 30 CIKKE)

TEVÉKENYSÉG

NYILVÁNTARTÁSA

10.1. Az adatkezelő adatkezelési tevékenységének nyilvántartása
10.1.1. Minden adatkezelő és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselője a felelősségébe tartozóan
végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. E nyilvántartás a következő információkat
tartalmazza:
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a) az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az adatkezelő
képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;

b) az adatkezelés céljai;
c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a
harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;

e) adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet
azonosítását, valamint a GDPR 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdés szerinti továbbítás
esetében a megfelelő garanciák leírása;

f) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
g) ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános
leírása.
10.1.2. A 10.1.1. bekezdésben meghatározott nyilvántartást írásban kell vezetni, ideértve az
elektronikus formátumot is.
10.1.3. A 10.1.1. bekezdésben meghatározott kötelezettségek nem vonatkoznak a 250 főnél kevesebb
személyt foglalkoztató vállalkozásra vagy szervezetre, kivéve, ha az általa végzett adatkezelés az
érintettek jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően kockázattal jár, ha az adatkezelés nem
alkalmi jellegű, vagy ha az adatkezelés kiterjed a személyes adatok a GDPR 9. cikk (1) bekezdésében
említett különleges kategóriáinak vagy a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására
vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatoknak a kezelésére.

11. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA (GDPR 32 CIKKE)
Társaságunk a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségeire, továbbá az adatkezelés
jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira, valamint a természetes személyek jogaira és
szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő
technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének
megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
Meghatalmazás az adatkezelésre (GDPR 32 cikke, 4. bek)
Társaságunk intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek
kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől
való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

12. AZ ADATVÉDELEM MEGSÉRTÉSÉNEK BEJELENTÉSE A
FELÜGYELETI HATÓSÁGNAK /ADATVÉDELMI INCIDENS/
(GDPR 33 CIKKE ÉS 34 CIKKE)
Az adatvédelem megsértése esetében az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes
felügyeleti hatóságnak.
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Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló
indokokat is.
Az adatvédelem megsértési bejelentésben legalább a következőket fogja tartalmazni:

a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit
és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges
számát;

b) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó
nevét és elérhetőségeit;

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Társaságunk nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez
kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira
és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az
adatvédelmi incidensről.

13. ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT
Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa –, figyelemmel annak
jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő az adatkezelést megelőzően
hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok
védelmét hogyan érintik.
Az adatvédelmi hatásvizsgálatot különösen az alábbi esetekben kell elvégezni:

a) természetes személyekre vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres és kiterjedt
értékelése, amely automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is –alapul, és amelyre
a természetes személy tekintetében joghatással bíró vagy a természetes személyt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintő döntések épülnek;
b) a 9. cikk (1) bekezdésében említett személyes adatok különleges kategóriái, vagy a 10.
cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és
bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok nagy számban történő kezelése; vagy
c) nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése.
Társaságunk adatkezelési műveletei nem foglalják magukban a fent megnevezett eseteket, ezért ezen
oknál fogva nem szükséges elvégezni az adatvédelmi hatásvizsgálatot.
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14. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ MEGHATÁROZÁSA (GDPR IV.
FEJEZETE, 4. SZAKASZA)
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki minden olyan esetben, amikor:

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

b) 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;

c) 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
Mivel társaságunk az említett feltételek egyikét sem teljesíti, nem határozza meg az adatvédelmi
tisztviselőt.

15. SZEMÉLYES ADATOK HARMADIK ORSZÁGOKBA VAGY
NEMZETKÖZI
SZERVEZETEK
RÉSZÉRE
TÖRTÉNŐ
TOVÁBBÍTÁSA
Olyan személyes adatok továbbítására, amelyeket harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére történő továbbításukat követően adatkezelésnek vetnek alá vagy szándékoznak alávetni, csak
abban az esetben kerülhet sor, a rendelet egyéb rendelkezéseinek betartása mellett, ha az adatkezelő és
az adatfeldolgozó teljesíti a rögzített feltételeket.
Személyes adatok védelmi hatósága a saját honlapján megjeleníti a harmadik országok, területet és az
adott harmadik országban meghatározott szektorok és nemzetközi szervezetek jegyzékét, melyek
esetében az Európai komisszió döntött, hogy azokban a védelem szintje megfelelően van biztosítva
vagy már megszűnt a megfelelő védelem biztosítása.
A jegyzék a következő weboldalon található:
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany

Társaságunk ezen jegyzéket rendszeresen ellenőrzi és abban az esetben, ha a jegyzéken kívüli
országokba vinné át az adatokat a GDPR IV fejezete szerint fog eljárni.

16. TITOKTARTÁS (ZOOOÚ 79. §)
Társaságunk köteles titoktartást végezni a személyes adatokról, melyek az adatkezelés részei.
Titoktartási kötelezettség az adatkezelés megszűnését követő időszakban is fennáll.
Társaságunk továbbá köteles az adatkezeléssel kapcsolatosan titoktartásra kötelezni a fizikai
személyeket, akik az adatokkal kapcsolatba jönnek az adatkezelőnél vagy adatfeldolgozónál.
Az első mondat szerinti titoktartási kötelezettség a munkaviszony, állami alkalmazási viszony,
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szolgálati viszony vagy hasonló munkaviszony megszűnését követően is fennáll, valamint
ezen fizikai személy vállalkozói engedélye alapján az adatkezelőnél vagy adatfeldolgozónál
elvégzett szolgáltatások nyújtásának befejezése után is.
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