14. sz. melléklet

Adatkezelési tájékoztató partnerek kapcsolattartóinak adatkezelésével kapcsolatban

1. Az adatkezelő adatai, elérhetőségei a következők:
Jelen Adatkezelési Tájékoztató („Tájékoztató”) az alábbiakban pontokba szedett adatkezelési
tevékenységek során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatja az érintettet az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) 13. és 14. cikke alapján.
Adatkezelő megnevezése

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:

15-09-073695

Adatkezelő adószáma:

18800489-2-15

Adatkezelő székhelye:

4431 Nyíregyháza, hrsz 15010/2..

Adatkezelő e-mail elérhetősége:

info@sostozoo.hu

Adatkezelő képviselője:

Gajdos László ügyvezető

Adatvédelmi tisztviselő:

Hok József

Adatvédelmi tisztviselő e-mail elérhetősége:

hok.jozsef@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma:

+36 20 480 3214

2. A szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése
2.1. A Szolgáltatás leírása
Az Adatkezelő a jogi személy partnereivel (továbbiakban: Partner) fennálló szerződések megkötése és
teljesítése érdekében a Partner kapcsolattartóinak adatait kezeli.
2.2. Az érintettek köre
A Partner részéről a szerződések megkötése és teljesítés érdekében az Adatkezelővel kapcsolatot
létesítő személy.
2.3. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő a jogi személy partnereivel (továbbiakban: Partner) fennálló szerződések megkötése és
teljesítése érdekében a Partner kapcsolattartóinak adatait kezeli. Az Adatkezelő és szerződéses üzleti
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partnerei a közös tevékenységeik során a szerződéseik gyors és hatékony teljesítése érdekében
kapcsolattartókat jelölnek ki. Az Adatkezelő jogos gazdasági érdeke, hogy nála és az üzleti partnerénél
legyen kijelölt személy, akinek a feladata a szerződés teljesítésének az előre mozdítása, illetve a
teljesítés során felmerülő kérdések, problémák, nehézségek mielőbbi megoldása a másik szerződő fél
kapcsolattartójával együttműködve. Az adatkezelés célja az üzleti partnerekkel való kapcsolattartás.
2.4. Az adatgyűjtés módja
Az adatokat a Partner vagy a Partner nevében eljáró természetes személy továbbítja az Adatkezelőnek
papír alapon, online módon vagy telefonon. A papír alapon történő adatgyűjtés esetén az Adatkezelő
az adatokat az adatkezelési cél megvalósítása érdekében elektronikus formában rögzíti és tárolja.

2.5. A kezelt adatok
Vezeték-, keresztnév, céges telefonszám, céges e-mail cím
Adatkezelő a kezelt adatok helyességéért nem vállal felelősséget, az adatok pontos és helyes megadása
a Partner, illetve a nevében eljáró kötelezettsége. Amennyiben az érintett adatai az adatkezelés
időtartama alatt módosulnak, vagy azok bármely elírás folytán javításra szorulnak, úgy az érintett
jogosult a 4.2. pontban írtak szerint az adatai helyesbítésére.
2.6. Az adatkezelés időtartama
A szerződéses jogviszony fennállásáig, de legkésőbb a Partnerrel kötött azon szerződés megszűnését
követően a polgárjogi elévülési időig (általános esetben 5 évig) kezeli, amellyel kapcsolatban az
érintett kapcsolattartóként járt el. Abban az esetben, ha a kapcsolattartó kapcsolattartói minősége a
szerződés fennállása alatt megszűnik, az Adatkezelő e Kapcsolattartót nem keresi többet, kivéve az
esetleges szerződéssel kapcsolatos vitás eseteket. Amennyiben valamely Személyes adat számviteli
bizonylaton szerepel, az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján a
bizonylatokat, és így az azokon szereplő személyes adatokat 8 évig őrzi.
2.7. Az adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz a vállalkozás jogos érdeke. Az Adatkezelő a saját és
a Partner jogos érdekében veszi át és kezeli a személyes adatokat, amely során a Partner és az
Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez Partner kapcsolattartóinak (munkavállalóinak)
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személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel a munkavállaló munkakörének
ellátásához szükséges és arányos korlátozás.
Az Adatkezelő elvégezte a jogos érdekét alátámasztó érdekmérlegelési tesztet, amely alapján
megállapítható, hogy az érintettek jogai és szabadságai nem szenvednek aránytalan korlátozást, az
adatkezelés szükséges és arányos.
2.8. Az adatokhoz az Adatkezelő részéről hozzáfér
Az adatkezeléssel érintett személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai, illetve a munkáltatói
jogkör gyakorlója férhetnek hozzá.
2.9. Adattovábbítás:

SZOLEX Kft. 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 47. (rendszergazdai tevékenység)
Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási
hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adására, adatok közlésére kötelezhetik az Adatkezelőt. Az
Adatkezelő e kötelező adatszolgáltatásokra vonatkozó jogi kötelezettségének teljesítése érdekében csak azokat a személyes adatokat bocsátja rendelkezésre, amelyek e kötelező megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek. A fenti esetek kivételével harmadik személyek
részére adattovábbítás nem történik.
2.10. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást.
3. Az érintett jogai
3.1. A hozzáféréshez való joga
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:
a. az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában,
b. az érintett személyes adat kategóriái,
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c. azon címzettek kategóriái, akinek az érintett személyes adatait közölték vagy közölni fogják,
ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. nemzetközi szervezeteket (a harmadik
országbeli címzettek, továbbá a nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás esetén az
Érintett jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az adattovábbítás megfelelő garanciák
mellett történik-e),
d. az érintett személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai,
e. az Érintettet megillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az
adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése ellen),
f. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
g. ha az adatot az Adatkezelő nem az Érintettől szerezte, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető
információ,
Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles körben használt
elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri. Az
Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a
kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti. Amennyiben
az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így
különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének
teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.
Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő
jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű
díjat felszámítani. Amennyiben az Érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli,
úgy erről is köteles az Érintettet írásban tájékoztatni.
3.2. A helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult ahhoz, hogy a reá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérje. Amennyiben
az Érintettre vonatkozó személyes adatok hiányosak, úgy az Érintett jogosult a személyes adatok
kiegészítését kérni. Az Érintett a helyesbítést, kiegészítést kizárólag írásban – postai úton a 4400
Nyíregyháza, Honvéd u.40. számra küldött levélben vagy az info@arctex.hu címre küldött e-mailben
– jogosult az Adatkezelőtől kérni, telefonos kérés esetén a kérését köteles írásban megerősíteni.
A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az Érintett köteles megjelölni, hogy
mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles az Adatkezelőt a pontos, teljeskörű
adatról is tájékoztatni. Az Adatkezelő jogosult indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a
pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal - bizonyítsa az Adatkezelő számára. Az
Érintett az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti. Az Adatkezelő
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az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően
haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve,
hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet
kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.
3.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(ka)t
indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a. az Érintett által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat az
Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,
b. az Adatkezelő a személyes adatot (ideértve a különleges adatot is) az Érintett hozzájárulása alapján
kezelte, az Érintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
c. az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés
ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az
Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
d. az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte,
e. az Adatkezelő által kezelt adatot az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt
jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
f. az Érintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.
Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy
mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.
Amennyiben az Adatkezelő az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt
személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az Érintettet megfelelő módon
tájékoztatja. Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak törlésére
köteles, az Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések
alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa
azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében
ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az
Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte. Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának
érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően

haladéktalanul tájékoztatja azon

személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem
igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja
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ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az
adatkezelés szükséges:
a. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
b. a magyar vagy európai uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére
irányuló kötelezettség teljesítéséhez,
c. közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtásához,
d. a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,
e. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően
lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés,
f. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
3.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(k) kezelését,
felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg az
Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát),
b. az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett korlátozást kér,
c. az Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
d. az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés
ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az
Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos
indokaival szemben. Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett
hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós
tagállam fontos közérdekből lehet kezelni. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról
az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának
érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően

haladéktalanul tájékoztatja azon

személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem
igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja
ezen címzettekről.
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3.5. A tiltakozáshoz való jog
Amennyiben az Érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, fontos garanciális
jellegű rendelkezés, hogy az Érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő
tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Érintettel való első
kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét. Az Érintett ennek alapján jogosult
tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább az
Érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy
a. az adatkezelést az Adatkezelő részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
b. az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódik.
3.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket
az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.
Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket az
Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, és
a. Az Érintett hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul az adatkezelés, és
b. az adatkezelés automatizált módon történik.
Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a
személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére
továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra
vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket
vezessenek be vagy tartsanak fenn. Az adathordozhatóság körében az Adatkezelő köteles ingyenesen
az Érintett számára az adathordozót rendelkezésre bocsátani. Abban az esetben, amennyiben az
Adatkezelő adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így
különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett
kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett
intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig az
adatok kezelésére az Adatkezelő megfelelő céllal, illetve jogalappal rendelkezik.
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3.7. Jogorvoslathoz való jog
3.7.1. Adatkezelő felkeresése
Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése az Érintettre
nézve sérelmes kérjük forduljon az Adatkezelőhöz a jelen Tájékoztató 1. pontjában meghatározott
kapcsolttartási címek bármelyikén. Az Adatkezelő elkötelezett a személyes adatok kezelésével
kapcsolatos jogok betartása és betartatása irányába, ezért minden beérkezett panaszt kellő
körültekintéssel kivizsgál és ennek eredményéről az Érintettet tájékoztatja.
3.7.2. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)
Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak
kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.
Az Adatkezelővel mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar
bíróság előtt indítható per. Az Érintett a pert a jelenlegi Infotv. 22. § (1) bek. szerint a lakóhelye
szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi
linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.
Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem minősül valamely tagállam közhatalmi jogosítványait
gyakorolva eljáró közhatalmi szervének, az Érintett a pert a szokásos tartózkodási hely szerinti
tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az
Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.
3.7.3. Panasztételhez való jog
Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a
mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR, rendelkezéseit, jogában áll a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
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Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a
feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is
panaszt tenni.
3.7.4. Egyéb igényérvényesítési lehetőség
Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság
határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében
történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet
valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban
rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes
adatok vonatkozásában biztosított védelme.
4. Adatbiztonság
A megadott személyes adatokat az Adatkezelő a székhelyén található szerverén tárolja. Annak
érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataihoz, az Adatkezelő az alábbiak
szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést:
A szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett.
Az Adatkezelő az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy
megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az
adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához,
illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási
szabályokat.
Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai
eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
•

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

•

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

•

változatlansága igazolható (adatintegritás);

•

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván,
biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Vállalkozás érdekkörében eljáró
személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.
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Az Adatkezelő az egyes adatkezelési tevékenység során megadott személyes adatokat más adatoktól
elkülönítetten tárolja, azzal, hogy -összhangban a fenti rendelkezéssel - az elkülönített
adatállományokat kizárólag a megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalók
ismerhetik meg.
Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor
tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a
személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan
nehézséget jelentene.
5. Az érintett kérelme esetén alkalmazott eljárás
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 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 az adatkezelő a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus
úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és
élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérlelem egyértelműen megalapozatlan vagy –
különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre
észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A Társaság az
érintett számára tájékoztatást csak és kizárólag abban az esetben nyújt, ha a Társaság erre
felhatalmazott munkatársa meggyőződött az érintett személyazonosságáról.
6. Egyéb rendelkezések
Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a Tájékoztató 3.1. – 3.6. pontok szerinti kérelem
előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Érintett
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását
igényelheti. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő
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a módosításról az Érintettet a honlapján való közzététel útján a módosítás hatályba lépését megelőzően
legalább 3 nappal értesíti.

