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ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 
 

 

FEHÉR KAPUTECHNIKA 94 KFT. 

 

SZÉKHELY: 8300 Tapolca, Liszt Ferenc u. 15., 

ADÓSZÁM: 29036428-2-19, 

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 19 09 521777, 

 

Adatkezelő: Fehér Alexandra 

Lakcím: 8313 Balatongyörök, Bece u. 2. 

Szig.szám: 703460MA 

 

a továbbiakban, mint Adatkezelő a jelen Adatvédelmi Szabályzat keretei között (ASZ) rögzíti 

az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek 

végrehajtásának érdekében az adatvédelemmel kapcsolatos irányadó szabályokat, az ezzel 

kapcsolatos eljárási rendet, kifejezésre juttatva a rendeletben meghatározott alapelvek 

tiszteletét és védelmét.  

 

A kft kötelezettséget vállal arra, hogy működésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen 

szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, 

technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 

1. A Szabályzat célja és hatálya 

A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelőnél vezetett nyilvántartások törvényes 

rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs 

önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. A Tájékoztató 

további célja, hogy rögzítse az alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet az 

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el. 

 

Jelen Adatvédelmi Szabályzat 2021. január 01. napjától hatályos.  

 

2. Fogalom meghatározások az adatvédelmi rendelet szerint: 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ; 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; 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy 

adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy 

műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, 

tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, 

közlése továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 

összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése 
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Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – 

meghatározza. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel 

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési szabályzata; 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely 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 

3. Az adatkezelés elvei 

A személyes adatok: 

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon 

kell végezni 

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne 

kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon 

c) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést 

meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan 

személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék; 

d) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 

személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé 

e) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 

intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 

biztonsága 

4. Az adatkezelések lehetséges jogalapjai és céljai 

Személyes adat akkor kezelhető, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: 

 az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 

történő kezeléséhez; 

 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; 

 az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

 az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú 

érdekeinek védelme miatt szükséges; 

 az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan 

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

Adatkezelés lehetséges célja: 

 megfelelő munkavállaló kiválasztása (pl. állás megpályáztatás) 

 munkaviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése (pl. 

munkaviszonnyal összefüggő személyes adatok kezelése, bérszámfejtés) 

-azaz: munkaviszony létesítésével, fenntartásával és megszűntetésével kapcsolatos 

adatok kezelése, a munkavállaló személyes adatai, mint név, lakcím, személyi szám, 
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személyi igazolvány szám, anyja neve, születési adatok, TAJ szám, bankszámlaszám, 

adóazonosítójel stb. 

 munkaviszonnyal kapcsolatos munkáltatói jogos érdek érvényesítése (pl. fegyelmi 

vétséggel, büntetésekkel kapcsolatos eljárások a munkavégzéssel összefüggésben) 

 munkaviszony megszűnését követő jogos érdek érvényesítése (pl. munkaviszony 

utáni jogérvényesítés a munkavállalóval szemben) 

 partnerekkel és megrendelőkkel való kapcsolattartás, árajánlat kérés, megrendelés 

teljesítéséhez, kivitelezéséhez és számlázáshoz szükséges adatok kezelése (név, 

elérhetőség, telefon, e-mail, cím, szállítási cím, telepítés helye, számlázási cím) 

5. Az adatkezelés biztonsága 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a kezelt adatokat a munkaköri feladatainak teljesítése 

céljából kezeli és továbbítja, az előre meghatározott célon kívül más célra nem használja fel, 

valamint a tudomására jutott személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra, azt arra 

jogosulatlan harmadik fél részére nem továbbítja. Az adatkezelő és adatfeldolgozó a birtokába 

jutott személyes adatok védelmét tőle elvárható módon biztosítja. 

6. Adatfeldolgozás 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő utasítása szerint jogosult eljárni. Az Adatfeldolgozó 2018. 

május 25. napját követően a részére az Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy 

feldolgozott adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli és 

dolgozza fel. 

7. Az érintettek jogai és intézkedési határidő 

A munkavállalónak, partnernek és megrendelőnek jogában áll kérelmezni az adatkezelőnél 

tájékoztatását 

-a személyes adatai kezeléséről, 

-személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. 

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 

napon belül, közérthető formában, a megrendelő erre irányuló kérelmére írásban megadja a 

tájékoztatást. Ha a megrendelő kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a 

személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

8. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Szabályzatot egyoldalú döntésével 

bármikor módosítsa. 

9. Egyéb adatkezelések 

Tájékoztatja az Adatkezelő az érintetteket, ha a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a 

szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, illetőleg a jogszabályi felhatalmazás alapján más szervek 
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tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 

megkereshetik az Adatkezelőt. 

 

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 

megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés 

céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

 

 

 

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.). Az érintett a személyes adatai védelméhez 

való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 

 

 

 

 

 

Tapolca, 2021. január 01. 

 

 

 

 

…………………………………………..  ………………………………………… 

 

  Adatkezelő      Kft ügyvezetője 

        Fehér Alexandra                  Fehér István  

 


