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ELŐTERJESZTÉSE,

AZ

ADATKEZELŐ

Jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy meghatározza a Legal & Human Control Korlátolt
Felelősségű Társaságnál (székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 18-20., Cg.: 01-09-324612, adószám:
26332976-1-43, e-mail: adatvedelem@lhcontrol.hu), mint Adatkezelőnél (a továbbiakban:
Adatkezelő) megvalósuló adatkezelés kereteit. Az Adatkezelő kiemelt célja, hogy a munkaerő-piacon
betöltött szerepével összhangban megfeleljen a 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a
továbbiakban: Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotörvény), valamint a jelen Adatkezelési
Szabályzatban foglaltaknak, elősegítendő az adatalanyok (a továbbiakban: Érintettek) információs
önrendelkezési jogának érvényesülését, valamint az adatbiztonsággal, adatvédelmi elvek érvényre
juttatásával szemben támasztott követelményeknek.
Jelen Adatkezelési Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő munkaerő-toborzással összefüggésben
végzett tevékenységére, illetve az Adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozók felé, valamint az
Adatkezelő és megbízó partnerei (a továbbiakban: Partner) felé történő adattovábbításra.
I.

AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI ALAPJA

- Magyarország Alaptörvénye;
- 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet;
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
II.

ALAPVETŐ FOGALMAK

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: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása
céljából;
nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek
alapján hozzáférhető;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja;
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
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személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak;
az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok
kezeléséhez;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó
személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra
vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról
vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi
formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és
egyesületeket is;
III.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
Cégnév:
Legal & Human Control Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1097 Budapest, Gyáli út 18-20.
Cégjegyzékszám: 01-09-324612
Adószám:
26332976-1-43
Képviselő:
dr. Simon Béla ügyvezető
E-mail cím:
adatvedelem@lhcontrol.hu
Honlap:
lhcontrol.hu
IV.

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az Érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a
tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:
1) Társaságunk IT szolgáltatója
Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT
szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk
tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes
adatok tárolása a szerveren.
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
Cégnév:
Global Index Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
8000 Székesfehérvár, Kégl György utca 17.
Cégjegyzékszám: 07-09-021908
Adószám:
23196816-2-07
Képviselő:
Gáspár Balázs ügyvezető
E-mail cím:
globalindexkft@gmail.com
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V.

AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

1) Az Adatkezelő a jóhiszeműség és tisztesség, az átláthatóság, a célhoz kötöttség, az
adattakarékosság, a pontosság és az elszámoltathatóság elveinek, továbbá a hatályos jogszabályok
és jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően, az integritás és bizalmas jelleg figyelembe
vételével kezeli a személyes adatokat.
2) Személyes adatokat az Adatkezelő csak jogszerűen, a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésében
meghatározott felhatalmazás alapján kezel, így
a) az Érintett hozzájárulásával,
b) abban az esetben, amennyiben az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére
történő lépések megtételéhez szükséges;
c) abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;
d) abban az esetben, ha az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy
létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) abban az esetben, ha 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.
3) Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak jelen Adatkezelési Szabályzatban illetve a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései szerinti célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre a hivatkozott
célon nem terjeszkedhet túl.
4) Amennyiben az Adatkezelő a Személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra
kívánja felhasználni, erről az Érintettet értesíti, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását
megszerzi, illetve lehetőséget biztosít Érintett számára, hogy a felhasználást megtiltsa, így érvényre
juttatva a korlátozott tárolhatóság elvét, azaz Adatkezelő csak a kezelés céljának eléréséig kezeli a
Személyes adatokat.
5) Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat korlátozásáról ill. törléséről, valamint
helyesbítéséről, az Érintettet, és mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot
Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés akkor mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való
tekintettel nem sérti az Érintett jogos érdekét.
6) Az Adatkezelő felelős a fentiekben írtak megtartására, és annak az elszámoltathatóság jegyében
történő igazolására.
VI.

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
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1) Az Adatkezelő információ-technológia rendszerének kialakítása, továbbá a papír alapú
dokumentumok kezelésének rendje útján biztosítja, hogy a Személyes adatokat a Társaságnak
kizárólag azon munkavállalói, vezető tisztségviselői ismerhessék meg, akiknek az adott Személyes
adat ismerete a feladatvégzéséhez szükséges.
2) Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes
megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
3) A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a
személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő. A személyes adatokhoz
való hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza.
4) A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.
5) A személyes adatok kezelése során az adatkezelő további intézkedésekkel biztosítja:
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki
vitte be a nyilvántartási rendszerekbe;
c) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát.
6) A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott
bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.
7) A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők
férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó
iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.
8) Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.
A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA
ÉS IDŐTARTAMA

VII.

1) Az Adatkezelő által meghirdetett álláshirdetésre jelentkező Érintettek adatkezelése
A kezelt adatok köre:
Az Adatkezelő adatkezelése elsősorban az Érintett által az önéletrajzban valamint egyéb pályázati
anyagban (a továbbiakban együttesen: Pályázati dokumentáció) hozzáférhetővé tett adatokra
vonatkozik, így különösen az alábbi adatokra:
-

vezetéknév
utónév
e-mail cím
lakcím
telefonszám
megpályázott pozíció
iskolai végzettség
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-

munkaerő-piaci státusz, korábbi tapasztalatok
idegen nyelv ismeret, az ismeret foka
különleges adat, így például egészségügyi adat
fizetési igény
csatolt motivációs levél

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket, hogy a felvételi eljárás folyamata során
megtekintésre kerülhetnek az Érintett közösségi oldalon létrehozott, bárki számára nyilvános azon
információi, amelyek a munkaviszony létesítése szempontjából lényegesek.
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja az Érintett azonosítása, a többi, Adatkezelő által meghirdetett, azonos
pozícióra jelentkező Érintettől való megkülönböztetése, az Érintettel való kapcsolatfelvétel,
valamint kapcsolattartás, az álláshirdetésben meghirdetett pozíció betöltése. Különleges adat
kezelésére kizárólag abban az esetben kerül sor, amennyiben az a pozíció betöltéséhez szükséges.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapját az Érintett hozzájárulása képezi. A hozzájárulás a Pályázati
dokumentáció Adatkezelő részére történő megküldéssel megadottnak tekintett.
Az adatkezelés időtartama:
Adatkezelő a Pályázati dokumentációt a jelentkezéstől számított 3 évig megőrzi a későbbiekben
kiírásra kerülő, Érintett képzettségének, végzettségének és szakmai tapasztalatának megfelelő
pályázat körében való felhasználás érdekében. Amennyiben Érintett ismételten jelentkezik az
adott, vagy bármely más Adatkezelő által meghirdetett pozícióra, abban az esetben a fent jelölt
időtartam az aktuális jelentkezéstől számítandó
Az adatkezelés menete:
Az Érintett az álláshirdetésben megjelölt módon, így elektronikus úton, az Adatkezelő weboldalán
keresztül, vagy e-mail útján megküldi Pályázati dokumentációját Adatkezelő részére.
Az Adatkezelő a betölteni kívánt pozíció által megkívánt feltételekre, szempontokra figyelemmel
értékeli a Pályázati dokumentációban foglaltakat, és dönt a Pályázati dokumentáció Partnere felé
történő továbbítása felől.
2) Az Adatkezelő munkaerő-toborzással kapcsolatos adatkezelése
A kezelt adatok köre:
A Partner felé történő adattovábbítás esetében a kezelt adatok köre megegyezik jelen Adatkezelési
Szabályzat V.1. pontjában rögzítetteknek.
Az adatkezelés célja:
Adatkezelő Partnerei megbízása alapján üzletszerűen nyújt munkaerő-toborzási szolgáltatást,
melyre tekintettel az Érintettek személyes adatainak jelen Adatkezelési Szabályzat VI.1. pontjában
részletezett kezelésének elsődleges célja, hogy az Adatkezelési Szabályzat jelen pontjában
6

foglaltaknak megfelelően, az álláskereső Érintettek számára megfelelő pozíció(k) tekintetében az
Érintettek Pályázati dokumentációjának megismerése lehetővé váljon az adott pozíció betöltésére
igényt tartó Partnerek részéről.
Az adatkezelés jogalapja:
Amennyiben Adatkezelő a Pályázati dokumentációt továbbítani kívánja Partnere felé, úgy arra az
Érintett előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az Érintett hozzájárulása
megadottnak tekintendő, amennyiben a Partner adatairól, és az adattovábbítási szándékról való
tájékoztatás tudomásulvételét, és az adattovábbításhoz való hozzájárulását Érintett írásban, így
különösen e-mail útján megerősíti.
Az adatkezelés időtartama:
Azon Érintettek személyes adatai, akik nem kerülnek kiválasztásra, valamint akik a jelentkezés
során visszavonják szándékukat a felvételi eljárásban való további részvétel tekintetében,
főszabály szerint törlésre kerül.
Azon Érintettek, akik kiválasztásra kerülnek, azok Pályázati dokumentációja az Érintett, mint
munkavállaló személyes aktáját fogja képezni, és az adatkezelés a munkaviszony keletkezése
napjától kezdve a Partner munkavállalók felé irányadó adatkezelésének hatálya alá fog tartozni.
Az adatkezelés menete:
Az Érintett személyes adatainak Partner felé történő továbbításával Adatkezelő és Partnere közös
adatkezelőknek minősülnek.
A közös adatkezelés keretében a Partner érdemben döntést hozhat az adatkezelés céljait és
eszközeit illetően, és az adatkezelés alapján közvetlenül is felveheti a kapcsolatot az Érintettel.
Érintett az adatkezelés ezen szakaszától kezdve a jelen Adatkezelési Szabályzat VII. pontjában
összefoglalt jogokat mind az Adatkezelővel, mind Partnerével szemben érvényesítheti.
3) A hozzájáruló nyilatkozatokat érintő adatkezelés
Adatkezelő az Érintett adattovábbításhoz való
összefüggésben az alábbiak szerint kezel adatot.

hozzájárulását

tartalmazó

nyilatkozattal

A kezelt adatok köre:
-

vezetéknév
utónév
e-mail cím
megpályázott pozíció

Az adatkezelés célja:
A hozzájáruló nyilatkozatok kezelésére az adatkezelés jogalapjának az elszámoltathatóság elve
mentén történő, későbbi bizonyíthatósága érdekében kerül sor.
Az adatkezelés jogalapja:
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Az Adatkezelőnek az Adatkezelési Szabályzat jelen pontja szerinti adatkezelés hatályos
jogszabályokkal való megfelelőségének igazolásához fűződő jogos érdeke.
VIII.

AZ ÉRINTETT JOGAI

1) Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
Az adatkezeléssel összefüggő tény és információ többek között:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdekérvényesítés) alapuló adatkezelés
esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól;
f) az Érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az Érintett adathordozhatósághoz
való jogáról;
g) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az Érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontján (az Érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
h) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul
vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Érintett köteles-e a személyes
adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az
adatszolgáltatás elmaradása;
f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra
vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az
Érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
 Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.
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2. Az 1. pontban említett, az Érintett részére adott tájékoztatásban világosan és
közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább
a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és
intézkedéseket.
3. Az Érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő
feltételek bármelyike teljesül:
a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által Érintett adatok
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a
titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel
nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket
tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1.
pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul
meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását.
4. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az Érintettet az adatvédelmi incidensről, a
felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az Érintett tájékoztatását,
vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek valamelyikének teljesülését.
[Rendelet 34. cikk]
2) Az Érintett hozzáférési joga
1. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az Érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve
a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
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h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye,
ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára
és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és
az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
2. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett
rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus
formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri. A másolat
igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. [Rendelet
15. cikk]
3) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
1. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b) az Érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett a 21. cikk (2) bekezdése
alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1. pont értelmében azt
törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével
megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak
érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte
tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,
illetve másodpéldányának törlését.
3. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
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b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének
megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1.
pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné
ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
[Rendelet 17. cikk]
4) Az adatkezelés korlátozásához való jog
1. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
d) az Érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
2. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen 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 az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
3. Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
[Rendelet 18. cikk]
5) Az adathordozhatósághoz való jog
1. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
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hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének
a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen
alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
2. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult
arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását.
3. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
[Rendelet 20. cikk]
6) A tiltakozáshoz való jog
1. Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű
vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik
fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat
nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.
3.Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden Érintett jogosult
arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye,
a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban – ha az Érintett
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a
Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
[Rendelet 77. cikk]
 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
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1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján
illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem
tájékoztatja az Érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről.
3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani.
4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést
hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
[Rendelet 78. cikk]
 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme
nélkül, minden Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a
személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e
rendelet szerinti jogait.
2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen
eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is,
kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi
jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
[Rendelet 79. cikk]
IX.

AZ
ÉRINTETT
INTÉZKEDÉSEI

KÉRELMÉNEK

ELŐTERJESZTÉSE,

AZ

ADATKEZELŐ

1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme
nyomán hozott intézkedésekről.
2. 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.
3. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.
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4. Ha az Adatkezelő 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 valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
5. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az Érintett jogairól szóló
tájékoztatást [Rendelt 15-22. és 34. cikk] és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett
kérelme 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:
a) 6.000,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
6. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy
kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges
információk nyújtását kérheti.
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