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1. BEVEZETÉS  

   

Az MS Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes 
adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes 
adatkezelésre.  

   

Az Adatkezelő adatai:  

Cégnév:  MS KFT.  

Cégjegyzékszám: 13-09-125384  

Székhely: 2750 Nagykőrös, Batthyány utca 8.  

Adószám: 14588699-2-13  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő bejelentés alapján, az 
Adatkezelő adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: „szám” vagy „bejelentés 
folyamatban”.  

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos 
magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben 
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos 
adatkezeléshez szükségesek.  

   

 A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült:  

 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lak-
címadatok kezeléséről 

 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az infor-
mációs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól 

 2011. évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásá-
ról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri – honlapján elérhető 
közleményben –, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelő 
fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Amennyiben a 
szabályzat módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi.  

 A Szabályzat hatálya 
- A Szabályzat személyi hatálya kiterjed 
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a) a Társaság valamennyi munkavállalójára, valamint az eseti jelleggel munkavégzésre 
igénybe vett dolgozóra, 
b) az adatfeldolgozóra, valamint 
c) a fentieken kívül mindazon személyre, aki a Társasággal bármilyen szerződéses jogvi-
szonyban áll. 
 
- A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: 
a Társaságnál keletkezett valamennyi adatra, 
 

2. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 

A szabályzatban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:  

 adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály ren-
delkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 

 adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az 
adat keletkezett; 

 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet 
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszere-
zése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosság-
ra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisíté-
se, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- 
vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellem-
zők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem ren-
delkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésé-
nek célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó 
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

 adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi 
közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi; 

 adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljá-
ból; 

 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáfér-
hetővé tétele; 

 adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé 
nem lehetséges; 

 adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így kü-
lönösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hoza-
tal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 

 adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 
meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

 bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselek-
ménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, il-
letve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-
végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a 
büntetett előéletre vonatkozó személyes adat; 
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 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 megálla-
podásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos 
jogállást élvez; 

 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetle-
nül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 

 harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam; 
 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; 

 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 
vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezelésé-
hez; 

  kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-
államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfo-
gadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: 
Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve köte-
lező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás 
esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának 
egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja; 

 közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden 
olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhe-
tővé tételét törvény közérdekből elrendeli; 

  különleges adat: 

a. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a 
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagság-
ra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 

b. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a 
bűnügyi személyes adat; 

 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kultu-
rális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, 
az érintettre vonatkozó következtetés; 

  tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásol-
ja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a 
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagság-
ra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a 
bűnügyi személyes adat; 



7 
 

 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok el-
végzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköz-
től, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton vég-
zik; 

 adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűn-
ügyi személyes adat.  

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűn-
ügyi személyes adat;  

 közérdekű adat:  az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogsza-
bályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lé-
vő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben ke-
letkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában 
rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy 
gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépí-
tésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a 
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálko-
dásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 

 

3. ADATKEZELÉSI ALEPELVEK  

   

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkeze-
lés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell len-
nie.  

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elen-
gedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szüksé-
ges mértékben és ideig kezelhető.  

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az 
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő ren-
delkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.  

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés 
céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adat-
kezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.  

A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett 
véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismer-
ni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az 
érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes 
megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve 
szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.  
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Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - 
törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rende-
lete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).  

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kap-
csolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adat-
kezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.  

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – 
harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ah-
hoz az érintett kifejezetten hozzá- járult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik or-
szágban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes ada-
tok megfelelő szintű védelme.  

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és 
megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatke-
zelést elrendelő törvény vagy ön- kormányzati rendelet határozza meg.  

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a szemé-
lyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az 
érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség ese-
tén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.  

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa 
közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.  

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását 
vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.  

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhat-
ja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia 
kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érin-
tettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés idő-
tartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét.  

A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájá-
rul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.  

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény 
kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyil-
vánosságát is, nem sérthetik.  

A Társasággal kapcsolatban lévő adatkezelésben résztvevő egyéb szervezetek, ill. vállalkozá-
sok megbízottjai kötelesek a megismert adatokat üzleti titokként megőrizni. Ezen szerveze-
tek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni /1. sz. melléklet / 
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4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA  

   

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen 
vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányá-
ban egyéb jogalapon vagy a 2011. évi CXII. törvény 6.§-án nyugszik.  

Személyes adat akkor kezelhető, ha: 
 ahhoz az érintett hozzájárul vagy 
 azt a törvény, vagy a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben tör-
vény, vagy helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli / kötelező 
adatkezelés / 
 
Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő anyagok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, 
az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét a 
törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg. Személyes adat kezelhető akkor is, 
ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és a 
személyes adat kezelése a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szük-
séges vagy a Társaság, ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szüksé-
ges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jogkorlátozásával 
arányban áll. 
 
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájárulá-
son alapul, vagy kötelező. Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztat-
ni kell a kezelésre kerülő személyes adatokról, valamint az adatainak kezelésével kapcsolatos 
minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatfeldolgozásra 
jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, ill. arról, hogy kik ismerhetik meg az 
adatokat. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a Társa-
ság a felvett adatokat-törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötele-
zettség teljesítése céljából, vagy a saját, ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése 
céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozá-
sával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül is kezelheti. 
 
 

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgálta-
tásait veszi igénybe:  

Cég neve: MS KFT.  

Székhelye: 2750 Nagykőrös, Batthyány utca 8.  

Cégjegyzékszáma: 13-09-125384  

Adószáma: 14588699-2-13  

Továbbított adatok köre: (Pl. csomagküldőm szolgálat esetében: vásárló neve, telefonszáma, 
email címe, irányító száma, szállítási címe, kapucsengő száma, futár részére megadott üzenet 
.)  

Az adattovábbítás célja: (pl. termék kiszállítása, utánvéti díj beszedése)  
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Ha a vállalkozás megbízásából és nevében más gazdálkodó állítja ki a számlát  

A megbízott cég neve:  ---  

Székhelye: ---  

Cégjegyzékszáma: ---  

Adószáma: --- 

Továbbított adatok köre: Vásárló neve, számlázási címe irányítószámmal, vásárolt termék 
neve, mennyisége, egységára.  

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása  

   

A weblap látogatóinak adatai esetében:  

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, 
sem más személyes adatot nem rögzít.  

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából füg-
getlen, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mé-
rés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, 
csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat 
kezel.  

   

Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Analytics végzi szolgáltatás keretében. 

   

Adatvédelmi technikai megoldás leírása:  

az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. 
remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló tech-
nológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és 
egyéb internetes helyekről. Ezen adatok felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, 
illetve hirdetéseket tesznek célzottá: ezek a Facebook és a Google partnerhálózatában szerep-
lő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait 
nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.  

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjé-
ben eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellem-
zően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban érhetőek el.  

További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetősége-
ken olvasható:  

http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/  
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Hírlevél/Weboldal 

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírleveleire való feliratkozóknak általában 
havonta, de hetente legfeljebb két alkalommal újdonságokat, híreket és üzleti ajánlatokat 
tartalmazó online hírleveleket és elektronikus úton direkt marketing üzeneteket kézbesít. A 
hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen 
az üzenetek kézbesítéséhez.  

Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás 
lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A megadott személyes adatok 
valódiságáért a felhasználó felel.  

   

A weboldal üzemeltetője: Magyar Hosting Kft. 

 Hírlevélküldés részletei:  

 Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továb-
bítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisü-
lés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezé-
si és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel 
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.  

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. 
Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 169. § (2) bekezdésére, amely alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.  

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (a 
főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is ideértve), legalább 8 
évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető 
módon megőrizni.  

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat 
az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek keretei között.  

 

5. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA  

 A Társaság papíralapon, ill. számítógépen végzi a személyes adatok tárolását. A papíralapú 
adattárolás kizárólag riasztórendszerrel ellátott, megfelelően zárható helyiségben történhet 
oly módon, hogy az illetéktelen személy által ne legyen hozzáférhető vagy megismerhető. 
Számítógép alapú adattárolás úgy történhet, hogy illetéktelen személy által ne legyen hozzá-
férhető vagy megismerhető. A Társaság nem rendelkezik informatikai hálózattal, személyes 
adatot tároló informatikai eszközt kizárólag az ügyvezető használ, ezért erre vonatkozó sza-
bályozás kialakítása nem szükséges.  
 

A weboldal üzemeltetője:  

Cég: Magyar Hosting Kft. 

Székhely:  1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.  
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Elektronikus levélcím:  info@mhosting.hu 

   

Hírlevél küldés esetében:  

Hírlevél küldés részletei:  

Hírlevél küldés a postamester.com szervereiről történik.  

Székhely: 1144 Budapest Csertő park 2. 5/53. 

Telefon: +36-20-357-49-53  

Elektronikus levélcím:  postamester@upcmail.hu 

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továb-
bítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisü-
lés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezé-
si és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel 
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.  

 

6. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE 
 
6.1 Postai úton, e-mail-ben vagy személyes úton bejuttatott önéletrajzok adatainak kezelése 
Az adatkezelés célja: A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy az egyéb reklám, promóció 
során az aktuális állásajánlatokról értesülő leendő munkavállaló elektronikus, levélpostai, 
vagy személyes úton is beadhassa jelentkezését a társasághoz. Az adatkezelés célja a munka-
vállalói létszám optimalizálása megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkavállalók fog-
lalkoztatásával. 
Az adatkezelés jogalapja: E-mail-en, vagy levélpostai úton beküldött önéletrajz esetén:Az 
információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 6.§.  
Személyesen behozott önéletrajz esetén: Az információszabadságról és az információs ön-
rendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§.  
Az adatkezelés időtartama: A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum az 
önéletrajz beérkezésétől számított 1 évig. Jelentkező az önéletrajz tárolásához adott hozzájá-
rulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatban megadott elérhetőségeken 
visszavonhatja. 
NAIH nyilvántartási szám: 92372/2015 
 
6.2. Képzettséget igazoló adatok, dokumentumok 
Az adatkezelés célja: a munkavégzéshez szükséges tevékenységekre való jogosultság igazo-
lása (pl. targoncavezetői engedély). A hatósági ellenőrzések során a bizonyítások felmutatása 
kötelező. 
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése 
Az adatkezelés időtartama: jogszabályi előírás szerint, annak hiányában, a munkavállaló ki-
lépését követően 3 hónapon belül megsemmisítésre kerülnek az adatok.  
 
6.3. Munkaviszony létesítésével kapcsolatos adatkezelések 
Az adatkezelés célja: a munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja a munkaviszony léte-
sítése, ill. fenntartása. A munkára való jelentkezés során személyes adatkezelés kizárólag az 
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érintett személy írásbeli tájékoztatása után /2. sz. melléklet/, az ügyvezető kizárólagos fela-
datköre. Ezen személyes adatokat a felvételre jelentkező személy alkalmasságának elbírálása 
céljából kizárólag az ügyvezető ismerheti meg. A Társaság a rendelkezésre álló pozíciók 
betöltését erkölcsi bizonyítvány bemutatásához nem köti, és a munkavállaló felvételével 
kapcsolatos döntés meghozatalát ezen igazolás megléte nem befolyásolja. A Társaság a 
munkavállalóiról bér- és munkaügyi nyilvántartást vezet, mely a munkavállaló munkavi-
szonnyal kapcsolatos adatait bérszámfejtésre, társadalombiztosítási és statisztikai adatszol-
gáltatásra, valamint az 1995.évi CXVII. törvény alapján munkáltatói adómegállapítással kap-
csolatosan használja fel. 
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett személy hozzájárulása a mellékletben szereplő tájékoz-
tató aláírásával, ill. a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény, valamint az 
1995.évi CXVII. törvény. 
Az adatkezelés időtartama: Kizárólag a munkavállaló foglalkoztatásáig, ill. ha az adatkeze-
lést törvény, ill. önkormányzati rendelet rendeli el, az 1. sz. pontban feltüntetett törvények 
előírásainak figyelembevételével. 
A Társaság a munkaviszony létesítésével kapcsolatosan az alábbi személyes adatokat kezeli: 
Munkavállaló neve; Születési neve; Születési hely, idő; Állampolgárság; Édesanyja neve; 
Lakhelye; Adóazonosító jele; TAJ száma; Bankszámla száma; Munkaviszony kezdete; Heti 
munkaórák száma; Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata; Munka alkalmassági 
igazolás; Munkakör megnevezés; Gyermekek adatai, száma; Jogosítványok megléte 
 
6.4.Megbízási jogviszony létesítésével kapcsolatos adatkezelések: 
Az adatkezelés célja: A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja a munkaviszony lé-
tesítése, ill. fenntartása. A Társaság a munkavállalóiról bér- és munkaügyi nyilvántartást ve-
zet, mely a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos adatait bérszámfejtésre, társadalom-
biztosítási és statisztikai adatszolgáltatásra, valamint az 1995.évi CXVII. törvény alapján 
munkáltatói adómegállapítással kapcsolatosan használja fel. 
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett személy hozzájárulása a mellékletben szereplő tájékoz-
tató aláírásával, ill. a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény, valamint az 
1995.évi CXVII. törvény. 
Az adatkezelés időtartama: Kizárólag a munkavállaló foglalkoztatásáig, ill. ha az adatkeze-
lést törvény, ill. önkormányzati rendelet rendeli el, az 1. sz. pontban feltüntetett törvények 
előírásainak figyelembevételével. 
A Társaság a munkaviszony létesítésével kapcsolatosan az alábbi személyes adatokat kezeli: 
Munkavállaló neve; Születési neve; Születési hely, idő; Állampolgárság; Édesanyja neve; 
Lakhelye; Adóazonosító jele; TAJ száma; Bankszámla száma; Munkaviszony kezdete; Heti 
munkaórák száma; Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata; Munka alkalmassági 
igazolás; Munkakör megnevezés; Gyermekek adatai, száma; Jogosítványok megléte 
 
6.5. Kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelések 
Az adatkezelés célja: a munkaviszony megszüntetése, az elszámoláshoz szükséges tevékeny-
ségek elvégzésének igazolása 
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. 
Az adatkezelés időtartama: jogszabályi előírás szerint, annak hiányában, munkaviszony meg-
szűnését követő 3 hónap. 
 
6.6. Egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos adatkezelések 
Az adatkezelés célja: az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos szenzitív adatot a Társaság 
kizárólag a cél eléréséhez szükséges mértékig kezel. A Társaság az egészségügyi alkalmas-
ság eldöntése céljából egészségügyi szolgáltatóval szerződött, ezért a munkavállaló részletes 
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egészségügyi adatait nem, csak az alkalmasság meglétét, vagy a leendő dolgozó alkalmatlan-
ságáról szóló döntéssel kapcsolatos dokumentumot kezel. Amennyiben a munkaviszony a 
jelentkező személy egészségügyi alkalmatlansága miatt meghiúsul, a Társaság az érintett 
adatait késedelem nélkül törli. Egészségügyi szolgáltató: Dr. Somlyai Károly  
A kezelt adatok köre: Munkavállaló neve, anyja neve, születési helye, ideje, beosztása, elle-
nőrzés eredménye 
Az adatkezelés jogalapja: A munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII. tv 60. § valamint a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv 52. § 
Az adatkezelés időtartama: Az ellenőrzés tényéből származtatott jogok és kötelességek által 
megalapozott igények érvényesítési lehetőségeiből fakadó határidő. 
 
6.7. Jövedelem, adó és járulékok bevallásával kapcsolatos adatkezelések: 
Az adatkezelés célja: adóbevallás elkészítése 
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése 
Az adatkezelés időtartama: 50 év 
 
6.8. TB ellátások számfejtésével kapcsolatos adatkezelések:  
Az adatkezelés célja: TB ügyintézés (táppénzes szabadság, gyermek után járó szabadság) 
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. 
Az adatkezelés időtartama: 50 év 
 
6.9. Gyermek után járó szabadsággal kapcsolatos adatkezelés 
Az adatkezelés célja: gyermek után járó szabadság igénybevétele. 
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. 
Az adatkezelés időtartama: 50 év. 
 
6.10. Munkavégzésre alkalmas állapot ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés: 
Az adatkezelés célja: alkoholszondás ellenőrzés. 
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek érvényesítése. 
Az adatkezelés időtartama: negatív 15 nap, pozitív: munkaviszony megszűnését követő 6 
hónap. 
 
6.11. Munkabalesetekkel kapcsolatos adatkezelés: 
Az adatkezelés célja: munkavédelmi vizsgálat lefolytatása. 
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség. 
Az adatkezelés időtartama: 6 hónap. 
 
6.12. Szerződések kezelésével kapcsolatos adatkezelés: 
Az adatkezelés célja: szerződést kötő fél beazonosítása, szerződéskötési jogosultságának 
ellenőrzése, kapcsolattartás.  
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás 
Az adatkezelés időtartama: szerződés hatályát követő 30 nap. 
 
6.13. Beszállítók minősítésével kapcsolatos adatkezelés: 
Az adatkezelés célja: kapcsolattartói adatok kezelése minősített és lehetséges beszállító mi-
nősítéséhez 
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás. 
Az adatkezelés időtartama: 2 év. 
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6.14. A társaság működéséhez kapcsolódó gazdasági események nyilvántartásával kapcsola-
tos adatkezelés 
Az adatkezelés célja:számlák kezelése. 
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. 
Az adatkezelés időtartama: Számviteli bizonylat keletkezése esetén a Számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően 8 év. 
 
6.15. Pénzforgalmi feladatok ellátásával kapcsolatos adatkezelés: 
Az adatkezelés célja: banki utalások kezdeményezése.  
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek.  
Az adatkezelés időtartama: 
 
6.16. Szerződéses kapcsolattartói adatok kezelése: 
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a szerződések teljesítése érdekében.  
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás. 
Az adatkezelés időtartama: szerződés hatálya után 30 nap. 
 
6.17. Üzleti levelezéssel kapcsolatos adatkezelés: 
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás. 
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás.  
Az adatkezelés időtartama: szerződés hatálya után 30 nap. 
 
6.18. Honlapon történő adatkezelés: 
1.Látogatói statisztikák készítése: 
Az adatkezelés célja: A Társaság honlapjához és a társaság által közölt információkhoz bár-
mely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a 
szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű 
működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap haszná-
latára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, 
elemzések készítése. A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén, ún. sütit (cookie) he-
lyeznek el, így lehetőségük nyílik összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a koráb-
biakkal. A felhasználó a honlapon felugró ablakban a sütikre vonatkozó kérelmet bármikor 
visszautasíthatja.  
A kezelt adatok köre:Dátum, időpont, felhasználó számítógépének IP címe, meglátogatott 
oldal IP címe, előzőleg meglátogatott oldal IP címe, felhasználó operációs rendszerével kap-
csolatos adatok 
Az adatkezelés jogalapja:Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról 
szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, alapján a személyek önkéntes hozzájárulása.  
Az adatkezelés időtartama:A honlap megtekintésétől számított 2 év időtartam 
 
6.19 Közösségi oldalak adatkezelés 
Az adatkezelés célja: A facebook.com oldalon a Társaság tevékenységének, felépítésének, 
álláslehetőségek, céggel kapcsolatos újdonságok bemutatása 
Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jog-
ról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása a facebook.com 
közösségi oldalon történő regisztrációval és a weboldal lájkolásával. 
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a facebook.com oldalon valósul meg. Az adatke-
zelés időtartamára, módjára, az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com 
közösségi oldal szabályzása vonatkozik. ( http://www.facebook.com/about/privacy) 
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6.20. Oktatási, ill. tájékoztatási célzattal készített fotó ill. videofelvételek készítése 
Az adatkezelés célja: A Társaság a munkavégzés, rendezvényszervezés során alkalmazott 
technológiáról, a munkafolyamatok bemutatásáról, a vállalat keretein belül szervezett esemé-
nyekről tájékoztató, ill. reklámfilmet, valamint fotókat készíthet, melyen a Társaság dolgozói 
szerepelnek. A dolgozókat a Társaság nem kötelezi a felvételeken történő szereplésre, ez 
kizárólag a munkavállaló egyéni döntése. A munkáltató kijelenti, hogy a felvételek készíté-
sének célja nem a munkavállaló munkavégzés közbeni tevékenységének megfigyelése, és a 
dolgozót nem ábrázolja negatív formában. A Társaság kijelenti, hogy a felvétel nem sérti a 
dolgozó személyhez fűződő, a jó hírnév, a becsület, illetve az emberi méltóság védelméhez 
fűződő jogait. A Társaság készített fotó vagy videofelvétel hozzájáruló nyilatkozatát jelen 
tájékoztató melléklete tartalmazza. /6.sz melléklet/ 
A kezelt adatok köre: Fotó, videó, ill. hangfelvétel 
Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jog-
ról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. 
Az adatkezelés időtartama: A felvétel készítés okául szolgáló rendezvény, vagy az oktatás 
céljának eléréséig. 
 
6.21. Beléptetés 
A Társaság sem az irodájában, sem a telephelyén nem tart fenn elektronikus beléptető-
rendszert, így munkavállalói belépőkártyával nem rendelkeznek, vendégek esetében nem 
történik a be- és kilépés időpontjának rögzítése.  
 
6.22.  Kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetése 
A Társaság mint adatkezelő létesítményeiben elektronikus megfigyelőrendszert nem üzemel-
tet, sem az esetleges szabálysértések, vagyon elleni bűncselekmények megelőzése céljából, 
sem a munkavállalóinak megfigyelése céljából, és nem célja a munkavállaló munkahelyi 
viselkedésének befolyásolása.   
 
6.23. Belső nyilvántartás a Társaság által történő adatkezelésről és adattovábbításról 
A Társaság az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi 
CXII. törvény 15. § alapján az adatkezelésekről és a hozzájuk kapcsolódó adattovábbítási 
folyamatról adatkezelési és adattovábbítási nyilvántartást vezet. Az adatkezelési és adatto-
vábbítási nyilvántartás dokumentációját az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat mellék-
lete tartalmazza. / 4.sz melléklet / 
 
7. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE 
 
A Társaság rendszerüzemeltetési feladatok ellátása céljából továbbíthat adatokat adatfeldol-
gozó vállalkozásoknak, szervezeteknek. Az adatfeldolgozás megkezdése dolgozói adatok 
esetében a dolgozói adatkezelésről szóló nyilatkozat aláírása után történik. Az adatfeldolgozó 
az adatkezelést érintő döntést az adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, az adatkezelő 
rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárólag az adat-
kezelő utasítása alapján láthatja el. Adatfeldolgozó köteles a Társaság adatvédelmi és adat-
biztonsági szabályzatában megfogalmazott szabályok alapján a feldolgozandó adatok fiziká-
lis és szoftveres védelméről gondoskodni. A Társaságtevékenysége során az alábbi adatfel-
dolgozó vállalkozásokat veszi igénybe:- 
 
8. KÜLFÖLDRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS 
 
Személyes adatot a Társaság harmadik országban működő adatkezelő részére nem továbbít.  
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9. AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL ÉS A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉ-
TELI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELKEZÉSEK 
Vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően.  
 
10. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT SZEMÉLY ADATBIZTONSÁGRA VO-
NATKOZÓ JOGOSULTSÁGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI 
 
10.1 Adatvédelmi incidensek kezelése 
A Társaság tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézke-
dés hiányában fizikai vagyoni, vagy nem vagyoni kárt okozhat természetes személyeknek. 
Az adatvédelmi incidensek kezelése érdekében adatvédelmi incidens naplót vezet, melybe az 
adatvédelmi incidens körülményeit az ügyvezető az incidens jelentését követő maximum 72 
órán belül jegyzőkönyvezi. 
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes ada-
tainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –zárolását, 
vagy törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy az Adatkezelő bármelyik elérhető-
ségén.  

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa 
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásá-
ról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és 
az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatá-
sairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak 
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.  

Amennyiben az Adatkezelő belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi 
felelős útján, az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az 
érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza  

 az érintett személyes adatok körét, 

 az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, 

 az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett 
intézkedéseket, valamint 

 az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékozta-
tása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt szemé-
lyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbí-
tott személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban 
meghatározott egyéb adatokat.  

Az adatvédelmi és az adattovábbítási nyilvántartás adatainak megőrzésére irányuló - és en-
nek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlá-
tozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok eseté-
ben pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.  
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Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 
azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban 
megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos 
adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb 
esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött 
szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat 
jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.  

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.  

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos 
vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény 
nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatáro-
zott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte.  

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az 
adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára 
való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.  

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése 
(továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének ér-
vényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat 
felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudomá-
nyos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé 
teszi.  

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és 
annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az 
adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – 
megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett 
intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak kivételes - a 2011. évi CXII. törvény a 9. § 
(1)bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott-  esetekben tagadhatja meg.  

Ez esetben az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e 
törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatke-
zelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás  

Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-
éig értesíti.  

Az érintett a jogainak megsértése esetén – és e tényről Adatkezelő tájékoztatja a panaszost -
  az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati le-
hetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím:1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/c.  
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Telefon: 06- 1-391-1400  

Fax: 06-1-391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Weboldal: www.naih.hu  

   

Kelt:  Nagykőrös, 2018. 05. 25.  
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1.sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat + munkaszerződés kiegészítés munkavállalók részére 
 

 
 
 
 

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 
 
Alulírott...................................... (Név, születési hely,születési idő, édesanyja neve) jelen ti-
toktartási nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok a fennálló szerződéses jogviszo-
nyom során tudomásomra jutott, az üzleti titok kategóriájába tartozó információk megőrzésé-
re. Tudomásul veszem, hogy az üzleti titok megőrzésével kapcsolatos szabályok szándékos, 
vagy súlyosan gondatlan megszegése, az üzleti titok védelme alatt álló, jelen nyilatkozatot 
szintén aláíró gazdasági társaság részéről az üzleti titok megsértése körébe tartozó szankcio-
nálást vonhat maga után. 
 
Felek üzleti titok fogalma alatt a Ptk. 2.47.§ (1) bek.-ben meghatározott fogalmat értik: 
„Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert, vagy az érintett 
gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, 
tájékoztató, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által törté-
nő megszerzése, hasznosítása, másoknak való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogo-
sult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené, vagy veszélyeztetné, feltéve hogy 
a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem 
terheli” 
 
A titoktartási nyilatkozatot annak értelmezése és megértése után saját kezűleg aláírtuk: 
 
 
 
…………………., 2018…………. 
 
 
 
……………………………….   ………………………………. 
Üzleti titok kötelezettje     Üzleti titok jogosultja 
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Munkaszerződés kiegészítés munkavállalók részére 

 
A munkaviszony fennállása alatt munkavállaló az előtte feltárt, a Társaság működésével kap-
csolatos információkat a Társaság adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatában meghatáro-
zott szabályok szerint köteles kezelni. Amennyiben a munkavállaló munkavégzéssel kapcso-
latos bármely információt nem az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatnak megfelelően 
kezel, önálló adatkezelővé válik, és alapot adhat a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. 
tv. 78. § (1) szerinti azonnali hatályú felmondás munkáltató által történő kezdeményezésére. 
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2. sz. melléklet Munkaviszony létesítésével kapcsolatos munkavállalói tájékoztató minta 
 
 
Munkavállalói tájékoztató a munkaviszonnyal kapcsolatos 
személyes adatok kezeléséről 
 
 
Munkavállaló neve: ………………………………………………….. 
Születési neve: ………………………………………………… 
Születési helye, ideje: ………………………………………………….. 
Anyja neve: ……………………………………………………. 
 
 
Tisztelt Munkavállaló! 
A munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv. 9-11.§ - a értelmében tájékoztatom, hogy az 
MS Kft / 2750 Nagykőrös, Batthyány utca 8. /munkavállalással kapcsolatos személyes adata-
it adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának megfelelően kezeli. Ön a szabályzat alapján 
tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti adatainak módosítását, vagy – a 
jogszabályban meghatározott adatkezelési kötelezettségek kivételével – törlését a szabályzat-
ban feltüntetett elérhetőségeken. 
 
Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban 
megtalálható elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatósághoz fordulni. 
 
 
 
……………………….., 2018…………………………… 
 
 
………………………………………………………… 

MS Kft képviseletében 
 
Az MS Kft adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát megismertem, a benne foglaltakat 
tudomásul vettem 
 
 
……………….., 2018…………………………… 
 
 
……………………………………………………… 

Munkavállaló 
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3. sz. melléklet 

A honlapokon megvalósuló adatkezelés 
: 
Látogatói statisztikák készítése: 
Az adatkezelés célja:  
A Társaság honlapjaihoz és a társaság által közölt információkhoz bármely külső látogató 
hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működé-
sének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása 
érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó in-
formációk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése. 
A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak 
vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elhelyezett sütit, az azt kezelő szolgáltatók-
nak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal. A fel-
használó a honlapon felugró ablakban a sütikre vonatkozó kérelmet bármikor visszautasíthat-
ja. A kezelt adatok köre: dátum, időpont, felhasználó számítógépének IP címe, meglátogatott 
oldal IP címe, előzőleg meglátogatott oldal IP címe, felhasználó operációs rendszerével kap-
csolatos adatok Az adatkezelés jogalapja: 
Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. 
évi CXII. tv 5.§-a, alapján a weblap látogatóinak önkéntes hozzájárulása.  
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 2 év időtartam 
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4. sz. melléklet:  
Belső nyilvántartás az adatkezelésekről és adattovábbításokról 
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5. sz. melléklet: Munkára alkalmas állapot vizsgálata jegyzőkönyv minta 
 
 
JEGYZŐKÖNYV ALKOHOLSZONDÁS ELLENŐRZÉS EREDMÉNYÉRŐL 
 
Az ellenőrzés ideje: 20.......év........................hónap.............nap  
Az ellenőrzés helye: .................................................................................................................... 
Ellenőrzött munkavállaló neve, beosztása: ………..................................................................... 
Anyja neve: ......................................................................................................................... 
Születési helye, ideje: ............................................................................ 
Az alkoholszondás ellenőrzés jogcímének és okának meghatározása: 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
................................................................................................  
Az alkoholszondás ellenőrzés véralkoholszintjének, illetve eredményének meghatározása: 
.....................................................................................................................................................
......................................................................................... 
Ellenőrzött személy:  
Az alkoholszondás ellenőrzés eredményét elfogadom – nem fogadom el*  
 
A szondázást fegyelmi felelősség mellett megtagadó személy indoka, a szondáztató vélemé-
nye:..............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
........................................................................... 
A szondázással kapcsolatos esetleges egyéb körülmények, előzmények, tett intézkedések 
leírása: ..…………………………… 
……….........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
A jegyzőkönyv 2 példányban készült, amelyből 1 példány az ellenőrzött személyt illeti. Elle-
nőrzött személy tudomásul veszi, hogy az alkoholszondás ellenőrzés vizsgálati eredményé-
nek kétségbe vonása esetén a munkáltató kalibrált alkoholszonda által készített nyomtatott 
formátumú vizsgálati jegyzőkönyvet készít, melyet az alkoholszondás ellenőrzési jegyző-
könyv mellékleteként kezel. 
A szondáztatást végző személy aláírása: .......................................... 
Az ellenőrzött személy aláírása: ..................................................... 
Tanú 1.: ....................................................... 
Lakcíme: ......................................................  
Tanú 2.:......................................................... 
Lakcíme:....................................................... 
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6. sz. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat fotó, ill. videofelvétel készítéséhez 
 

Munkavállalói tájékoztató ill. nyilatkozat videó, valamint fényképfelvételek készítéséről 
 
Munkavállaló neve: ...........................................................  
Születési neve: ......................................................... 
Születési helye, ideje: ........................................................... 
Anyja neve: ........................................................... 
 
Tisztelt Munkavállalónk! 
A polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tv. 2:48 § -a, valamint az információs önren-
delkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. tv. 5. § értelmében tájé-
koztatom, hogy az MS Kft / 2750 Nagykőrös, Batthyány utca 8./ /továbbiakban: Társaság/ a 
munkavégzés során alkalmazott technológiáról, a munkafolyamatok bemutatásáról, a vállalat 
keretein belül szervezett eseményekről oktató, tájékoztató, ill. bemutatófilmet, valamint fo-
tókat készíthet, melyen a Társaság munkavállalói szerepelnek. A munkavállalókat a Társaság 
nem kötelezi a felvételeken történő szereplésre, ezt kizárólag a munkavállaló írásos hozzájá-
rulása alapján teszi. A Társaság garanciális elemként kinyilvánítja, hogy a felvétel nem sérti 
a dolgozó személyhez fűződő, a jó hírnév, a becsület, illetve az emberi méltóság védelméhez 
fűződő jogait. A Társaság a videó, ill. fényképfelvételekkel kapcsolatos adatok kezeléséről 
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot készített, mely a társaság honlapján megtekinthe-
tő. A szabályzat alapján Ön a Társaság ügyvezetőjéhez megkereséssel fordulhat, melyben 
jogosult az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi 
CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást, 
valamint adatainak helyesbítését, törlését, ill. zárolását kérni.  
 
Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban 
megtalálható elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatósághoz fordulni.  
Budapest, 2018................................. 

.................................................................. 
MS Kft képviseletében  

Az MSKft adatvédelmi és adatvédelmi szabályzatát megismertem, a videó, ill. fényképfelvé-
tel készítéséhez egyéni döntésem alapján  

hozzájárulok / nem járulok hozzá 
Budapest, 2018........................... 

............................................................... 
Munkavállaló 
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7. sz. melléklet: Adatfeldolgozással kapcsolatos szerződésminta EGT tagországon belüli 
adattovábbítás esetén 
 
 

Adatfeldolgozói szerződés 
 
Az adatkezelő megnevezése: ………………………………………………………….. 
Cím: ……………………………………………………………………………………. 
Adószám: ………………………………………………………………………….. 
 
valamint 
 
Az adatfeldolgozó megnevezése: ……………………………………………................. 
Cím: ……………………………………………………………………………………. 
Adószám……………………………………………………………………………. 
 
megállapodnak abban, hogy jelen szerződés előírásainak betartása mellett, biztosítva a sze-
mélyes adatok védelmét és tiszteletben tartva az egyének önrendelkezési jogát Adatkezelő 
tevékenységéhez kapcsolódóan Adatfeldolgozó bevonásával végzi jelen szerződésben meg-
határozott adatkezelési folyamatát. 
 
1. Fogalmak 
Jelen szerződés használatában „személyes adat”, „különleges személyes adat”, 
„adatkezelés/adatkezelő”, „adatfeldolgozás/adatfeldolgozó”, „érintett” fogalma meg-
egyezik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény fogalmaival 
 
2. Az adatfeldolgozási tevékenység részletei 
Adatkezelő adatkezelési folyamatának leírása: 

Az adatkezelő (Megbízó) érvényben lévő szabályozása szerint 
Adatfeldolgozó feladata az adatkezelésben: 

 ………………………………………………………………………………… 
Az érintettek köre: 

Munkavállalók 
A feldolgozott személyes adatok köre: 

 ………………………………………………………………………………… 
Adatfeldolgozó adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységének leírása: 

………………………………………………………………………………… 
Adatkezelés jogalapja: 

 ………………………………………………………………………………… 
Adattárolás határideje: 

………………………………………………………………………………… 
 
3. Alkalmazandó jog 
Mivel az adatkezelő székhelye Magyarországon van, az adatkezelést Magyarországon végzi, 
ezért a teljes adatkezelési tevékenységre és a hozzá kapcsolódó minden eljárásra (így különö-
sen az adatfeldolgozásra is) a magyar jog hatályos. 
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4. Az adatfeldolgozó és az adatkezelő jogai és kötelezettségei 
 
Adatkezelő Adatfeldolgozónak utasításainak jogszerűségéért az Adatkezelő felel.  
Adatkezelő Adatfeldolgozónak csak írásban adhat utasítást. 
 
Adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót, a 
további Adatfeldolgozó megjelölését jelen szerződés 1. számú mellékletének kell tartalmaz-
nia. 
 
A szolgáltatási tevékenységet az Adatfeldolgozó, az Adatkezelő jelen utasításai szerint látja 
el, csak azokat az adatkezelési műveleteket hajthatja végre, melyre jelen szerződésben foglal-
tak szerint Adatkezelőtől felhatalmazást kap. 
Az Adatfeldolgozó által, jelen szerződésben rögzítettek szerint felvett és kezelt adatok tárolá-
sát az Adatkezelő végzi, oly módon, hogy az Adatfeldolgozó az adatok felvételét követően 
haladéktalanul továbbítja az adatokat Adatkezelő felé, aki a megkapott adatokat saját szerve-
rén, illetve papír alapon saját irattárában megőrzi a szerződésben rögzítettek szerint. Az adat-
tárolási szabályok betartásáért az Adatkezelő felel, az adatfeldolgozó az adatokat csak az 
Adatkezelőnek, illetve jelent szerződésben megnevezett alvállalkozóknak továbbíthatja. 
 
Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott szemé-
lyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára 
adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései 
szerint köteles tárolni és megőrizni. Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő Adatvédelmi és 
adatbiztonsági szabályzatának előírásait betartani, az abban foglaltak szerint ellátni az adat-
kezeléshez kapcsolódó feladatát. Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő Adatvédelmi és adatbiz-
tonsági szabályzatának előírásai szerinti adatbiztonsági követelményeket betartani. 
 
5. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó felelőssége 
Amennyiben Adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során jelen szerződés előírásainak 
betartásával jár el, úgy Adatfeldolgozó tevékenységéért Adatkezelő úgy felel, mintha maga 
járt volna el. 
Amennyiben Adatfeldolgozó tevékenységével kárt okoz az érintettnek vagy harmadik 
személynek, úgy az érintett vagy harmadik személy felé helytállási kötelesség Adatkezelőt 
terheli. Amennyiben Adatfeldolgozó túlterjeszkedik jelen szerződésben meghatározott joga-
in, az adott túlterjeszkedésre vonatkozóan önálló adatkezelővé válik, és Adatkezelőnek, az 
érintettnek vagy harmadik személynek okozott kárért a károkozás általános szabályai szerint 
köteles helytállni. 
 
6. Illetékesség 
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen 
békés úton, egyeztetés, tárgyalás során rendezik. 
Ennek eredménytelensége esetére a Pest Megyei Törvényszék illetékességét kötik ki. 
 
7. Záró rendelkezések 
A jelen szerződés módosítása kizárólag írásbeliség útján, a kötelezettségvállalásra jogosult 
személy(ek) cégszerű aláírása mellett történhet. 
Jelen szerződést szerződő felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak tartalmával 
minden tekintetben egyetértve, helybenhagyólag írták alá. 
Jelen szerződés aláírásával adatkezelő elismeri, hogy az adatfeldolgozó adatvédelmi 
szabályzatát megismerte, tudomásul vette. 



29 
 

 
 
Adatkezelő részéről: 
Név: ……………………………………………………….. 
Beosztás: ………………………………………………….. 
 
 
 
 
..................................................................... 
Cégszerű aláírás, bélyegző 
 
 
 
 
Adatfeldolgozó részéről 
Név: ………………………………………………………… 
Beosztás: ……………………………………………………. 
 
 
 
 
..................................................................... 
Cégszerű aláírás, bélyegző 
 

 

 

 

Kelt: …………………….., 2018…………………_ 
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8. sz. melléklet: NAIH nyilvántartásba vételi határozatok 
 

 


