
2. szAm{ mell6klet

A MEZ6GMDASAGI SZ6VETKEZ6K ES TERMEL6K ORSZAGOS
SZoVETSEGE

A DATK EZE LES I TAJ E TOZTITO.I I
AZ ERINTETT TERMESZETES SZEMELY JOGAIR6L

szErvrElyes aolrAl KEZELEsE voNATKoZASABAN

Jelen Adatkezel6si Tejekoztat6 a Szovets6g altal kezelt szemelyes adatok k0r6t, az

adatkezeles id6tartam6t, c6lj6t, jogalapj6t, az erintettek jogait tartalmazza A
Szovetseg adatkezelese az Eur6pai Parlament 6s a Tanacs (EU) 2016 eptilis 27-l

2016/679 szam0 Rendelet6nek - a term6szetes szemelyeknek a szem6lyes adatok

kezelese tekinteteben tdrten6 vedelmer6l es az ilyen adatok szabad araml6sar6l,

valamint a 95/46/EK rendelet hatelyon kivul helyezes6rol (aftalenos adatvedelmi
rendelet) -, valamint az informeci6s onrendelkezesi jogr6l es az

informaci6szabadsag16l sz616 2011. 6vi CXll. tdrv6nyben foglalt szabaVokon alapul.
A Szdvetseg megfelel6 int6zkedeseket hozott annak 6rdek6ben, hogy az 6rintettek
fenti ket jogszabalyban ismertetett jogai szemelyes adataik kezel6se soran

maradektalanul ervenyesLiljenek,

Az egyes fejezetekben a szemelyes adatok cimzettjein kivul a Szovetseg ellen6zesi
feladatait ellat6 testllletenek (Ellen6126 Bizottsag), tagja ellen6rzesi tevekenys6genek
elletasa soren jogosult a Sztivets6g eltal kezelt szem6lyes adatokat megismerni
amennyiben a szdvets6g Adatkezelesi Szabelyzatanak 8. szAmt mell6klet6t
k6pez6 titoktartasi nyilatkozatot alairta.

Ha jogszabaly az adatok megozesere a Tej6koztatOban megszabott id6tartamnal
hosszabb idot allapit meg, akkor a jogszabdlyban meghatalozott id6tartam az
i16nvad6.

I. FEJEZET
A SZOVETSEG ADATAI

A szervezet neve: Mez6gazdasegi Szovetkezet6k 6s Termel6k Orsz6gos
Szovets6ge (a tovebbiakban: Szdvets6g)

Sz6khely: 1125 Budapest, lstenhegyi Ut 59-61.

F6varosi Bir6sagi bejegyz6si szam: 6.Pk. 61370/1990

Ad6sz6m: 19002684-2-43

K6pviseli: Horv6th G6bor fdtitker

Tef efonszem : 06-1 -224-7 402



Fax: 06-1-224-7 402

E-mail cim: moszfotit@mosz.agrar.hu

Honlap cime: UAU&ggSZegIeLhq

(a tovabbiakban: Sz6vets6g)

II. FEJEZET
A SZOVETSEG ALTAL KEZELT ADATOK K6RE

1. S MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELESEK

1,1. Munkaiigyi, szem6lyzeti nyilvanhrtas

(1) A munkav6llal6kt6l csak olyan adatok k6rhetok es tarthat6k nyilven, illetve
olyan munkakori alkalmass6gi vizsgelatok (ideedve a munka alkalmassagi
orvosi vizsgelatot is) elv6gz6s6t lehet kerni, amelyet munkaviszonyra
vonatkoz6 szabev ir el6, 6s amelyek munkaviszony l6tesit6s6hez,
fenntart6s6hoz 6s megszlintetesehez sziiks6gesek 6s a munkavellal6
szem6lyisegi jogait nem sertik.

(2) A Szdvets6g jogszab6lyi kotelezetts6g, illetue munkaltat6i jogos 6rdek
ervenyesitese (Rendelet 6. cikk (1) bekezd6se 0) jogcimen munkaviszony
l6tesit6se, fenntartasa vagy megsziinese c6lj6b6l kezeli a munkavellal6
al6bbi adatait:

1. nev,
2. szuletesi nev,
3. szuletesi helye, ideje,
4. anyja neve,
5. lakcime,
6. ellampolgArsaga,
7. ad6azonosit6 jele,
8. TAJ szema,
9. nyugdijas t0zssz6m (nyugdijas munkavalla16 eset6n),
'10. telefonsz6m,
1 1. e-mail cim,
12. szem6lyi igazoNeny szdma,
13. lakcimkadya szama,
14. bankszemlaszama,
15. munkaba l6p6senek kezd6 6s befejez6 id6pontja,
16. munkakdre,
17. iskolai v6gzettseg6t, szakk6pzettseget igazol6 okmeny masolata,
18. dn6letrajz,
19. a munkaberrel, a berfizet6ssel, 6s egy6b juttatasokkal kapcsolatos adatok,



20. a munkavallal6 munkab6r6b6l joger6s hatarozat vagy jogszab6ly' illetve ir6sbeli

nor=iarufasa ufapjdn levonand6 tartoies, illetve ennek jogosuftsegat igazol6 okirat'

ii. a munkavallato munkajenak 6rtekel6s6t tartalmaz6 irat

;. ;;;;k;;.;"y megslrln6s6nek m6dja, az erre vonatkoz6 iratok'

23. erkdlcsi bizonyitvAny (ha a munkakorhoz szukseges),

Z+. a munfatori ilfatmisi6gi vizsg6tatokra vonatkoz6 iratok'

ZS. ."oannvuqOii p6nzt6ri 6i onk6ntes kolcsdnds biztosit6 penztari tagsag eset6n a

"e"aJit"o'n"'""tbse, 
azonoslt6 szama 6s a munkavalla16 tagsagi szama'

i6. r.urtoroi-,nrn1"uall;lo eseten 0gev6lsz6m; munkavallalasi jogosuftsagot igazolo

dokumentumanak megnevez6se 6s szdma,
27. munkavallalot 6rt 

-baleset 
jegyzdkonyveben rttgzitett adatok:

ii. 
""i1i'l*-tVgeJtocsi 

hi;tari ceira torteno hasznalata eseten a gepjarmfi

forqalmi rendszama es a jogositverry sz6ma:
29:ha a munkakor ell6tesahoz jogc,siwany szukseges' a Jogosiuany szama'

{3) Beteos6qre es szakszervezeti tagsagara vonatkozo adatokat a Szovets6g csak a

irrl*.-ior"-J"vxo"Guen megnataiozitt log. vagv kotelezettseg teljeslt6se celj6b6l

kezel.

(4) A szemelyes adatok cimzettjei: a munkaltat6 vezetoje (fotitk6r)' a munkeftat6i

iookor ovako;l6ia. A Sz6vetseg munkaugyi feladatokat ellet6 munkavellal6i' a

t1'rszam."tettest 6s konyvelest v6gzo munkat6rsak 6s adatfeldolgoz6k kize6lag az

adott felad;t elletasahoz sziikseges szem6lyes adatokat ismerhetik meg'

(5) A szem6lyes adatok t6rolas:inak id6tartama: az 1-5, a 7-9 ' 15 ' 6s 19-20

fl"l't"f,U'* fels'oroltak eseten, a munkaviszony megs-zr:ines6l kovet6 50 6v' a tdbbi

adat tekintet6ben a munkaviszony megsziln6set kdvet6 3 ev'

(6) Az adatkezeles jogalapja: a Munka tdrv6nykdnyv6n' a tarsadalombiztositasi-'

ido- 6s nyugaijjogsia5atyoi<on, 6's a munkaltat6 jogos 6rdekeinek 6rv6nyesit6s6n

alapur.

(7) A munkeltat6 a munkaszerz6d6s megkotes6vel egyidejuleg a.jelen Tajekoztato

itioasavat taj6kozlatja a munkavellal6t szemelyes adatainak kezel6s6r6l es a

szem6lyhez fUz6d6 jogai16l.

{.2. Alkalmass6gi vizsg6latokkal - ide6rtve a munkakdri alkalmassagi orvosi
vizsgalatot is - kapcsolatos adatkezel6s

(1) A munkavallal6val csak olyan alkalmassagi vizsgalat vegeztethet6 el, amelyet
joiszaUaty, vagy munkaviszonyra vonatkoz6 szabaly tt el6, vagy amely

h-untavisionyrivonatkoz6 szabdlyban meghatarozott jog gyakorl6sa, kdtelezetts6g

teljeslt6se 6rdekeben szukseges. A vizsg6lat el6tt a munkavellal6kal r6szletesen

tajekoztatni kell tdbbek kOzott arr6l, hogy az alkalmassegi vizsgelat milyen keszseg,

k6pess6g felm6r6sere iranyul, a vizsgelat milyen eszkdzzel, m6dszerrel tdrtenik, es
mi6rt keli. Amennyiben jogszabalv lrja elo a vizsgalat elvegzeset, akkor taj6koztatni
kell a munkav6llal6kat a jogszabaly cim6r6l 6s szamar6l, valamint a pontos
jogszabalyhelyr6l is.



Q\ A kezelhet6 szem6lyes adatok kdre: a munkakdri, valamint az egeszsdgugyi

alkalmassAg t6nye, 6s az ehhez szukseges feltetelek.

(3) Az adatkezeles jogalapja: jogszabdly (a lvlunka torv6nyk6nwe, a munkakdri,

izakmai, illetve sz;ri6lyi 
' 

higien6s atralmass6g orvosi vizsgelatar6l es

v6lem6nyezes6r6l sz6l6 33/1998. Cr'| 24 ) NM rendelet) 6s a munkAltat6 jogos

6rdeke.

(4\ A szemelyes adatok kezelesenek c6lja: munkaviszony l6tesitese, fenntaftasa,

munkakdr betoltese.

(5) A szemelyes adatok cimzettjei, illetve a clmzettek kateg6riai: a vizsgalat

ireamenyet a vizsgalt munkavallal6k, illetve a vizsg6latot v6gz6 szakember

ismerheti-k meg. A munk6ltat6 csak azl az inform6ci6t kaphatja meg, hogy a vizsgalt

szem6ly a munkera (adoft munkakor ellatas6ra) alkalmas-e vagy sem' illetve milyen

felt6telek biztositand6k ehhez. A vizsgelat r6szleteit, illetve annak teljes
dokument6ci6iat azonban a munkaftat6 nem ismerheti meg.

(6) A szemelyes adatok kezel6senek id6tartama: a munkaviszony megszun6set
kdvet6 3 6v.

1.3. Felv6telre jelentkez6 szem6lyek adatainak kezel6se

(1) A kezelheto szemelyes adatok kore: a termeszetes szemely neve, szulet6si

helye, ideje, lakcime, k6pesit6si adatok, az erre vonatkoz6 bizonyitveny-m6solatok'
fenik6p, telefonszam, e-mail cim, 6n6letralz, a benyojtott pelyeza\ a jelentkez6r6l

keszitett munkeltat6i 6rtekel6s (feljegyz6s).

(2) A szemelyes adatok kezelesenek celja: jelentkezes, pelyezat elbirelasa' a
kivelasztott szem6llyel munkaszerz6des megkotese. Az 6rintettet az elutasit6 d6ntes

meghozatal6t kdvet6 15 napon belul t6j6koztatni kell arr6l, ha a munkaltat6 nem 6t
velasztotta az adott ellasra.

(3) Az adatkezeles jogalapja: az 6rintett hozzaj6rul6sa.

(4) A szem6lyes adatok cimzettjei: a Sz6vets6gn6l munk6ltat6i jogok gyakodesera
jogosult vezet6 (f6titk6r) vagy testiilet, a munka0gyi, szem6lyzeti feladatokat ellet6
munkavellal6k.

(5) A szemdlyes adatok tarol6salnak id6tartama: a jelentkezes, pelyazat elbirelaset
kdvet6 15 nap. A ki nem valasztott jelentkez6k szemelyes adatait a l6. napon tordlni
kell. Tctrofni kell annak a ielentkezonek az adatait is, aki jelentkezeset, pelyezatet
visszavonta.

(6) A munkaltat6 csak az 6rintett kifejezett, egyertelm( 6s 0nk6ntes hozz{erulesa
alapj6n 6rizheti meg az (5) pontban foglalt hat6rid6n tfl a pelyazatokat, felteve, ha
azok megorz6s6re a jogszabelyokkal osszhangban all6 adatkezel6si celja el6r6se
erdekeben szuks6g uan. E hozzejetulest a felv6teli eljar6s lezarasat kdvet6en - a (2)
bekezd6sben foglalt hataridoig - kell kerni a jelentkez6kt6l.



Az all6shirdet6sre ielentkez6k adatkezel6si tajekoztat6 mintajat az Adatkezelesi

Szabelyzat 10. szamU melleklete tadalmazza.

III. FEJEZET
A szovETsEc TERMESZETES szEMElv mo.llt SZEMELYES ADATAINAK

NYIILVANTARTASA

2.S

'1 . n6v,
2. szuletesi nev,
3. szulet6si helye, ideje,
4. anyja neve,
5. lakcime,
6. telefonszama,
7. e-mail cime,
e. o"ntiia.f"itata (ha a tagdij, vagy bermely penzfizetds a tag bankszamlaje16l'

vagy bankszamlajara t6rt6nik),
9. ad6szama,
10. tagsagiviszony kezd6 6s befejez6 id6pontja'
1 1. A Ggdljjal (merteke, elmaradas, stb ) kapcsolatos adatok

(2) A szemelyes adatok cimzettjei: a f6titk6r. A Szdvets6gn6l a kdnyvel6st v6gz6

[lnkat6rsak 6s aOatfeldolgoz6k, valamint a tagjegyzeket vezet6 munkaters kizer6lag

az adott feladat elletas6hoz szuks6ges adatokat ismerhetik meg'

(3) A szem6lyes adatok tarolasanak id6tartama: a tagsegi viszony megszfineset

koveto 3 6v.

(4) A Szovetseg Jelen Adatkezelesi TAjekoztat6. honlapon tdrt6n6

megtekint6s6nek leh;t6s6gere tort6no figyelemfelhivessal tAjekoztatja a lermeszetes

".et6ly 
trgj6t 

" "rem6lyei 
adatainak kezel6ser6l 6s a szemelyhez fiiz6d6 jogai16l'

IV. FEJEZET
JOGI KOTELEZETTSEGEN ALAPUL6 ADATKEZELESEK

3. $ Adatkezel6s az ad6- 6s szemviteli kiitelezetF6gek teuesit6se c6liib6l

(1) A Szovetseg kezeli a vele tizleti kapcsolatban all6 vagy uzleti kapcsolatba l6p6

term6szetes szemelyek tdrv6nyben meghatarozott adatait.

(2) A kezelhet6 szem6lyes adatok kore: a termeszetes szem6ly term6szetes
szemelyazonosit6 adatai: nev (el6z6 nev) szulet6si hely, id6, anyja neve, lakcime'
ad6szama 6s ad6azonosit6 szema vallalkoz6i igazolveny szama.

(3) Az adatkezeles jogalapja: az ad6jogszabalyokban (az altalenos forgalmi
ad6r6l sz6l6 2017. evi C)fiVll. torveny, a szemelyi jdvedelemad6r6l sz6l6 1995. 6vi



CXVll. torv6ny, az ad6zes rendj6r6l sz6l6 2017. 6vi CL tdrv6ny, a sz6mvitelr6l sz6l6

2o0o.6vi c. tdrvenyben foglalt kotelezetts6geknek val6 megfelel6s, illetve azok

teljesitese, valamint szerz6deskotest megel6z6en megteendo. int6zked6sek
(sierz6d6s megkotese), szerzocl6s-m6dositas eseten: szerz6d6s teljesit6se)
jogcimen alapul.

(4) A szemelyes adatok cimzettjei: (az adatokat megismerheti' kezelheti): a

Szdvetsegn6l szerzodes megkot6s6vel,- nyilv6ntartasaval kapcsolatos feladatokat-,

tovabba ; kdnyvel6si,- ad6zasi feladatokat ell6t6 munkavellal6k 6s a Szovetseg
torvenyes k6pviseloi.

(5) A szemelyes adatok terolasanak id 6Iat1ama. a szetz6d6s megsz0nes6t kovet6

8 ev. Ha jogszabaly enn6l hosszabb id6t allapit meg a szerz6d6sek nyilvantartasera,
illetve tarolasara, akkor e jogszab6lyokban meghatarozott idotartamot kell

szerepeltetni.

4. S Kifizet6i feladatok ellatas6hoz kapcsol6d6 adatkezel6s

(1)A Szovetseg jogi kdtelezettseg tel.iesitese jogcimen, torvenyben

0ogszabelyban) el6irt adO- 6s jarulekkdtelezettsegek teljesitese (ad6-'

ad6el6leg, j6rul6kok megellapit6sa, berszamfejtes, tarsadalombiztositasi
ilgyint6z6s) c6lj6b6l kezeli azon 6rintettek - munkavallal6k, tiszt s6gvisel6k,
foglalkoztatottak, egyeb juttatasban r6szesiil6k 6s szez6d6ses kapcsolatban
el16k - ad6torv6nyekben eldirt szem6lyes adatait, akikkel kifizet6i (az ad6zes
rendj6r6l sz6l6 2017. evi CL. t6rv6ny (Art.7.S 31.) kapcsolatban all.

(2) A kezelt adatok kore: a tenneszetes szemely termeszetes szemelyazonosit6
adatai: ndv (eloz6 n6v) szuletesi hely, id6, anyja neve, lakcime, ad6szama es
ad6azonosit6 szama, t6rsadalombiaositasi azonosit6 jele (TAJ sz6m), ha az
erintett nyugdijas, a nyugdijas torzssz6ma. Amennyiben az ad6torv6nyek
ehhez jogkdvetkezmenyt ffiznek, a Sz6vets6g kezelheti a munkavellal6k
eg6szs6gugyi (SzJa tv.40.S) 6s szakszervezeti (Szja 47.S (2) b./) tagsagra
vonatkoz6 adatait az ad6- es ierul6kkdtelezetts6gek teljesitese
(bersz6mfejt6s, t6rsadalombiztositasi ugyint6z6s) celjab6l.

(3)Az adatkezeles jogcime: az ad6jogszabalyokban (az altalanos forgalmi ad616l

sz'6lo 2017.6vi CXXV|l. tdrv6ny, a szemelyi j0vedelemad6r6l sz6l6 1995. 6vi
CXVll. tdrv6ny, az ad6zes rendj6r6l sz6l6 2017. 6vi CL. tdrveny), a
szemvitel16l sz616 2000. 6vi C. tdrv6nyben a t6rsadalombiztositas ell6t6saira
6s a mag6nnyugdijra jogosultakr6l, valamint e szolgaltatesok fedezet6r6l
sz6l6 1997. 6vi LXXX. tdrv6nyben foglalt kotelezettsegeknek va16 megfelel6s,
illetve azok teljesit6se.

(4) A szem6lyes adatok t6rol6senak id6tartama a jogalapot ad6 jogviszony
megsziin6set kdveto 8 6v. l'la jogszabaly enn6l hosszabb id6t 6llapit meg a
szem6lyes adatok nyilvantart6sara, illetve terol6sara, akkor e jogszabelyokban
meohatarozott id6tartam.



(5) A szemelyes adatok cimzeftjei: a Szdvetseg ad6zAsi-, b6rszamfejtesi-,

tarsadalombiztositesi- (kifizet6i), kdnyveloi feladatait ellat6 munkav6llal6i.

V. FEJEZET
SZERZoDESEKHEZ KAPCSOL6D6 ADATKEZELESEK

5. S Szerz6d6ses kapcsolatban all6 term6szetes szem6ly partnerek adatainak
kezel6se - szem6lyes adatainak nyilvantartasa

(1) Az adatkezel6s jogcime: szerz6d6skotest megeloz6en megteendo intezked6sek,
szerz6des megkot6se, teljesit6se, megszilnese

(2) Az 6rintettek kdre: a szellit6kent, szolgeltatas ig6nybe vev6jek6nt, illetve a
Szdvets6ggel egyeb uzleti kapcsolatban 6l16 vagy uzleti kapcsolatba l6po
term6szetes szem6lyek t0rv6nyben meghat6rozott adatait.

(3) A kezelt adatok k6re: az 6rintett neve, szulet6si neve, szulet6si helye, ideje,
ad6azonosit6 jele, ad6szama, vallalkoz6i igazotueny szama, szem6lyi igazolvany
szama, lakclme, telephelye, telefonszama, e-mail cime, honlap-cime,
bankszamlaszama, vev6sz6ma (ugyf6lszama, rendel6ssz6ma).

(4) A szemelyes adatok terol6sanak idotartama: a szez6d6s megszuneset kdvet6 8
6v. [Ha jogszabaly ennel hosszabb id6t allapit meg a szerzod6sek
nyilv6ntartas6ra, illetue tarolasara, akkor e jogszabalyokban meghatarozott
idotartamot kell szerepeltetni.l

(5) Az adatkezel6s jogalapja: az ad6- 6s szamviteli jogszabelyokban foglalt
kdtelezettsegeknek val6 megfeleles, illetve azok teljesit6se, valamint
szerz6d6skot6st megel6zoen megteend6 int6zkedesek (szez6d6s megkot6se),
jogcimen alapul.

(6) Az 6rinteit szem6llyel az adatkezel6s megkezd6se el6tt k6zdlni kell, hogy az
adatkezel6s az ad6jogszabelyokban, a szemviteli t0rv6nyben foglaltaknak val6
megfelel6s, tovabbe szerz6d6sk6t6si sz6nd6k, illetve szerz6d6s teljeslt6se
jogcimen alapul. A tAj6korat6s megtortenhet mag6ban a szez6desben, illetve
az annak mell6klet6t k6pezd tejekoztat6ban vagy a honlapon kdzz6tett
adatkezelesi tej6koztat6ban is, mely ut6bbi el6rhet6s6gere fel kell hivni az 6rintett
figyelmet.

(7) Az erintettet szem6lyes adatai adatfeldolgoz6 reszere tort6n6 6tad6sAr6l
6j6koztatni kell.

6. S Jogi szem6ly tagok 6s jogi szem6ly partnerek term6szetes szem6ly
k6pvisel6inek szem6lyes adatai

(1) A kezelhet6 szemelyes adatok kore: a termeszetes szem6ly neve, beoszt6sa,
telefonszama, e-mail cime.



(2) A szemelyes adatok kezel6s6nek c6lja: a Sz6vets6g jogi szem6ly tagjai
tdrvgnyes k6pvisel6ivel, a tiszts6gvisel6ivel val6 kapcsolattafias, 6s logi
szem6ly partnereivel szerzod6s megkdt6se, teljesit6se, Uzleti kapcsolattartas

(3) Az adatkezeles jogalapja: a Szdvetseg jogos 6rdeke

(4) A szemelyes adatok cimzettjei, illetve a cimzettek kateg6riai: a Szdvetsegn6l a

tagnyilvaniart6st vezet6, a szerzodest kot6 (nyilventart6), valamint a konyvel6si
feladatokat ellat6 munkavAllal6k.

(5) A szemelyes adatok t6rolas6nak idotartama: az lizleti kapcsolat, illetve az
6rintett k6pviseloi min6seg6nek fennellasat kovet6 5 6v Ha jogszabaly (pl

ad6t6rv6ny, stb.) enn6l hosszabb id6t allapit meg a szerz6d6sek
nyilvantartas6ra, illetve t6rol6sara, akkor e jogszabalyokban meghaterozott
idotartam.

(6) Az adatfelveteli taj6koztat6 lap mintejat a Sz0vets69 Adatkezel6si
Szabalyzatanak 5. sz5mt m6ll6klete laftalmazza. A tAjekoztat6t a
tagszervezet kepvisel6j6vel, az ugyfellel, vev6vel, szallit6val kapcsolatban alb
munkavallal6nak ismertetnie kell az 6rintett szemellyel. A nyilatkozatot az
adatkezel6s id6tartameig meg kell 6rizni.

B.) A Szaivets6g tiszts6gvisel6i szem6lyes adatai

(7) A Szdvets6g a tisas6gviselok (Elndks6gi tagok, Ellen6z6 Bizotts6gi tagok)
alebbi szem6lyes adatait tartja nyilven:

nev,
leenykori n6v,
anyJa neve,
lakcime,
tisztsege,
a tiszts6g keletkezes6nek, megsz0nesenek idopontja,
telefonszama,
e-mail cime,
ad6s26ma,
ad6azonosit6 sz6ma,
TAJ szama,
nyugdijas tdrzsszema.

(8) A szemelyes adatok kezel6s6nek c6lja: a Szovetseg tiszts6gvisel6ivel val6
kapcsolattartas, tiszteletdij kifizetese.

(9) Az adatkezeles jogalapja: a $zdvetseg jogos 6rdeke.

(10) A szemelyes adatok cimzettjei, illetve a cimzettek kateg6riei: a
Sz0vets6gn6l a tisztsegvisel6k nyilvantades6t vezeto-, valamint a konwel6si
feladatokat ellet6 munkavallal6k.

(11) A szem6lyes adatok t6rolesanak id6tartama: a tisztsegvisel6i min6s6g
fennellAset kdveto 5 6v. Ha jogszab6ly (pl. ad6torveny, stb.) ennel hosszabb



id6t etlapit meg az adatok nyilvantart6sara' illetve t6rolesera, akkor e
jogszabalyokban meghatarozott id6tartam.

Az adatfelv6teli taj6koztat6 lap mint6j6t a Szovetseg Adatkezel6si Szabalyzat6nak 6.

szamu mell6klete tai(almazza. A tajekoztat6t a tisztsegvisel6vel kapcsolatban all6

munkav6llal6nak ismertetnie kell az erintett szem6llyel. A nyilatkozatot az

adatkezeles idotartamaig meg kell 6rizni.

ADATFELD;LS1STfiIGNEvEzEsE

7/a. S A Szdvets6g az ad6- 6s szamviteli kOtelezettsegei teljesit6sehez kdnywiteli
szolgaltat6i szerz6dessel krils6 szolgaftat6t vesz ig6nybe, aki kezeli, illetve
megismeri a Szovets6ggel szerz6deses (ide6rtve a munkaszerz6dest is) vagy
kifizetoi kapcsolatban levo termeszetes szem6lyek szem6lyes adatait a Szovetseget
terhel6 ad6- 6s szemviteli kotelezetts6gek teljesitese c6lj6b6l.

Ennek megfeleloen a kdvetkezo t6jekozat6st adja:

A SzOveF6g kitnyvviteli szolg6ltat6ja (adatfeldolgoz6ia)

neve: TM-DIVER Kft.
Szekhelye: 2051 Biatorbagy, T6part utca 28. tet6t6r 2.
CegjegyzekszAma: 1 3-09-1 81'1 51
Ad6szema : 12207 187 -2-13
Ke pvise | 6je : F 6lix Katalin
Telefonszema: 06309897963
e-mail cime felixkata@t-online.hu

7/b. S A Szdvets'69 az informatikai rendszer6nek m0kddtet6s6hez,
karbantartasahoz informatikai szolgalht6t vesz ig6nybe.

A Sziivets6g informatikai szolgaltat6ia

Neve: Tdrok Gergely egyeni vallalkoz6
SzSkhelye: 2096 Urdm Petofi Sendor utca 14.
vallalkoz6i ig. szema: 42245094
e-mail cime: [gojkohu@gmail.com
Teiefonszema: 06-30-986-91 08

A Szovetseg a Rendelet szerinti adatbiztonsag biztositasa 6rdek6ben az igenybe vett
adatfeldolgoz6kkal szerz6dest kdtdtt, amelyben az adatfeldolgoz6k vallaftak a
Rendeletben foglaltak marad6Kalan betadasat.

VIII. FEJEZET
TAJEKoZTATAS Az ERINTETT JoGAIR6L



8.S

a. El6zetes tei6koz6dashoz val6 log
Az 6rintett jogosult ana, hogy az adatkezel6ssel 0sszefugg6 tdnyekrol 6s

informaci6kr6l az adatkezel6s megkezd6s6t megel6z6en tajekoztatast kapjon
(Rendelet 13-14. cikk)

b. Az 6rintett hozzef6r6si joga
Az erintett jogosult arra, hogy a Szovets6gt6l visszajelz6st kapjon arra

vonatkoz6an, hogy szem6lyes adatainak kezel6se folyamatban van-e, 6s ha ilyen

adatkezeles folyamatban van, jogosult arra, hogy a szem6lyes adatokhoz es a
Rendeletben meghaterozott kapcsol6d6 inform6ci6khoz hozzaf6r6st kapjon.
(Rendelet 15. cikk).

c. A helyesbit6shez val6 jog
Az erintett jogosult arra, hogy k6resere a Szovets6g indokolatlan kesedelem
nelkul heiyesbitse a ra vonatkoz6 pontatlan szemelyes adatokat, Figyelembe
v6ve az adatkezeles c6ljat, az 6rintett jogosult arra, hogy kerje a hienyos
szem6lyes adatok - egyebek mellett kiegeszit6 nyilatkozat {tjen t0rten6 -
kieg6szites6t. (Rendelet 16. cikk).

d. A tdrl6shez val6 jog (,,a2 €lfeledtet6shez val6 jog")
Az 6rintett jogosult arra, hogy k6res6re a Szdvets6g indokolatlan kesedelem
n6lkul tordlje a ra vonatkoz6 szemelyes adatokat, az Szovets6g pedig koteles
arra, hogy az 6rintettre vonatkoz6 szemelyes adatokat indokolatlan kesedelem
n6lkul tdrolje, ha a Rendeltben meghatarozott indokok valamelyike fennell.
(Rendelet 17. cikk)

e. Adatkezel6s korlatozasahoz val6 iog
Az arintett jogosult arra, hogy k6r6sere a Sz0vets6g korlelozza az adatkezelest
ha a rendeltben meghatarozott feltetelek teljesulnek. (Rendelet 1 8. cikk)

f. A szem6lyes adatok helyesbit6s6hez vagy tairl6s6hez, illetve az
adatkezel6s korlatozasahoz kapcsol6d6 6rtesit6si kdtelez€tts6g

A Szdvetseg minden olyan cimzettet tajekoztat valamennyi helyesbltes16l,
torl6sr6l vagy adatkezel6s-korlatozesr6l, akivel, illetve amellyel a szemelyes
adatot k6zdlt6k, kiv6ve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aranytalanul nagy
er6feszit6st ig6nyel. Az 6rintettet k6r6sere a Szovetseg tej6konatja e
cimzettekrol. (Rendelet lL cikk)

g. Az adathordozhat6saghoz va16 jog
A Rendeletben irt feltetelekkel az erintett jogosult arra, hogy a rA vonatkoz6, 6ltala
a Szovets6g rendelkez6sere bocsetott szemelyes adatokat tagolt, szeles kdrben
hasznaft, g6ppel olvashat6 form6tumban megkapja, tov6bbe jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy masik adatkezel6nek tovabbitsa anelkul, hogy ezt
akadelyozne a Sz0vets6g, amelynek a szemelyes adatokat a rendelkezesere
bocsatotta. (Rendelet 20. cikk)

h, A tiltakoz6shoz va16 jog
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Az erintett jogosult arra, hogy €l sajat helyzetevel kapcsolatos okokb6l bermikor
tiltakozzon szem6lyes adatainali a Rendelet 6. cikk (1) bekezdes6nek e) pontjan
(az adatkezeles koz6rdekfi vagv a Szovets6gre ruhazott kozhatalmi jogositvany
gyakorl6s6nak kereteben v6gzrltt feladat v6grehajtasehoz szuks6ges) vagy f)
pontjen (az adatkezeles a Szovetseg vagy egy harmadik f6l jogos 6rdekeinek
6rv6nyesit6s6hez szukseg. (Rendelet 21. cikk)

i. Automatizalt dOnt6shozatai egyedi Ugyekben, bele6rtve a profilalkotast
Az 6rintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki ra az olyan, kizer6lag automatizalt
adatkezelesen - ideeftve a profilalkotest is - alapul6 ddntes hatelya, amely ra
nezve joghat6ssal jarna vagy ot hasonl6k6ppen jelent6s mertekben 6rinten6.
(Rendelet 22. cikk)

j. Korlatozasok
A Szovets6gre vagy adatfeldolgoz6ra alkalmazand6 uni6s vagy tagellami jog
jogalkotesi int6zked6sekkel korl6tozhatja a 12-22. cikkben 6s a 34. cikkben
foglalt, valamint a 12-22. clkkhen meghatarozott jogokkal 6s kotelezettsegekkel
6sszhangban (Rendelet 23. cikk).

k. Az 6rintett t6j6koztat6sa az adatv6delmi incidens16l
Ha az adatv6delmi incidens val6szin(sithetoen magas kock6zattal jar a
term6szetes szem6lyek jogaira 6s szabadsegaira nezve, a Szdvets6g
indokolatlan kesedelem n6lkiil t6iekoztatia az erintettet az adatv6delmi
incidensrol. (Rendelet 34. cikk)

l. A feltigyeleti hat6s6gnal tijrt6n6 panaszt6telhez va16 jog (hat6sagi
jogorvoslathoz va16 jog)

Az erintett jogosult arra, holly panaszl tegyen egy felugyeleti hat6sagnal
(Nemzeti Adatv6delmi 6s Infornlaci6szabadseg Hat6s6g (NAIH) 1025 Budapest,
Szilagyi Erzs6bet tasot 22lc.r, ha az erintett megit6l6se szerint a re vonatkoz6
szemelyes adatok kezelese megs6rti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

m. A feliigyeleti hat6saggal s:zembeni hat6kony bir6sagi jogorvoslathoz
val6 jog

Minden term6szetes 6s jogi szerm6ly jogosult a hat6kony blr6segi jogorvoslatra a
felilgyeleti hat6sdg re vonatkoz6, .iogilag k6telez6 erej( d6nt6s6vel szemben,
vagy ha a felilgyeleti hat6sag nem foglalkozik a panasszal, vagy harom h6napon
belill nem taj6koztatja az 6rintettet a benyljtott panasszal kapcsotatos elj6rasi
fejlem6nyekrol vagy annak erecm6nye16l. (Rendelet 78. cikk)

n. A Szaivets6ggel vagy az adatfeldolgoz6val szembeni hat6kony bir6sagi
jogorvoslathoz va16 jog

Minden 6rintett hat6kony bir6sagi jogorvoslatra jogosult, ha megit6l6se szerint a
szem6lyes adatainak e rendeletnek nem megfelel6 kezel6se kovetkezt6ben
megs6rtett6k az e rendelet szerintijogait. (Rendetet 79. cjkk)
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IX. FEJEZET
AZ ERINTETT KERELMENEK EL6TERJESZTESE,

A SZ6VETSEG INTEZKEDESEI

9. $ (1) A Szcivets6g indokolatlan k6sedelem n6lkul, de mindenfelek6ppen a kerelem
beerkez6s6tol sz6mitott egy h6napon bel0l t6jekoztatja az 6rintettet a jogai
gyakorlasara i16nyul6 k6relme nyoman hozott int6zkedesekrol.

(2) Szukseg eset6n, figyelembe v6ve a k6relem dsszetetts6get 6s a kerelmek
szAme\ ez a hatarid6 tovebbi k6t h6nappal meghosszabbithat6. A hatarid6
meghosszabbitasar6l a Szdvets6g a kesedelem okainak megjel0l6s6vel a k6relem
k6zhezveteletol szemitott egy h6napon belUl tejekoztatja az 6rintettet.

(3) Ha az 6rintett elektronikus 0ton nyujtotta be a kerelmet, a tejekoztatest lehetos6g
szerint elektronikus Uton kell megadni, kiveve, ha az 6rintett azt mesk6nt k6ri.

(4) Ha a Szdvetseg nem tesz int6zkedeseket az erintett k6relme nyoman, kesedelem
nelkail, de legk6s6bb a k6relem beerkez6s6t6l szemitott egy h6napon belul
tejekoztatJa az erintettet az int6zked6s elmarad6sanak okair6l, valamint arr6l, hogy
az erintett panaszt nyujthat be valamely felligyeleti hat6segnel, es 6lhet bk6segi
jogorvoslatijogdval.

(5) A SzOvets6g a Rendelet '13. 6s 14. cikk szerinti informaci6kat es az erintett
jogair6l sz6l6 tejekoztatast (Rendelt 15-22. 6s 34. cikk) 6s int6zked6st dijmentesen
biztositja. Ha az erintett kerelme egy6rtelmlen megalapozatlan vagy - kulonosen
ismetl6do jellege miatt - t0lz6, a Szdvets6g, figyelemmel a k6rt informaci6 vagy
t6j6koztates ny(jtaseval vagy a k6rt intezkedes meghozatal6val jar6 adminisztraflv
kolts6gekre, megtagadhatja a kerelem alapjan tdrten6 int6zkedest.
A kerelem egyertelm(en megalapozatlan vagy t0lz6 jellegenek bizonyit6sa a
Szdvetseget terheli.

(6) Ha a Szovets6gnek megalapozott k6ts6gei vannak a kerelmet benyijt6
termeszetes szemely kil6tevel kapcsolatban, tov6bbi, az 6rintett
szemelyazonossagAnak mege16sit6s6hez szUkseges informaci6k nyujt6sat k6rheti.

X. FEJEZET
ADATBIZTONSAGI INTEZKEDESEK

10. S Adatbiztons6gi int6zked6sek

(1) A Szovets6g valamennyi adatkezel6se vonatkozasaban a szemelyes adatok
biztons6ga 6rdekeben megteszi azokat a technikai 6s szervez6si intezked6seket 6s
kialakitani azokat az eljer6si szabelyokat, amelyek a Rendelet es az Infotv., 6rvenyre
juttates6hoz aztiks6gesek.



(2) A Szdvetseg az adatokat megfelel6 int6zked6sekkel vedi a v6letlen vagy
jogellenes megsemmisit6s, elvesztes, megvaltoztatas, serUl6s, jogosulatlan
nyilvenossagra ltozatal uagy az azol(hoz val6 jogosulatlan hozzef6r6s ellen.

(3) A Szovets6g a szem6lyes adatokat bizalmas adatk6nt kezeli. A
munkavallal6knak a szemelyes adatok kezel6s6re vonatkoz6an titoktadesi
kotelezettseget ir el6.

(4t A Szovetseg az informatikai rendszereket tr:izfallal vedi, 6s virusv6delemmel
latja ei.

(5) A Sz0vets6g az elektronikus adatfeldolgozast, nyilv6ntadast sz6mit6g6pes
program [tjan vegzi, amely megfelel az adatbiztonsag kovetelmenyeinek. A program
bizositja, hogy az adalokhoz csak celhoz kotdtten, ellen6rz6tt kdriilmenyek kdzott
csak azon szemelyek ferjenek hozze, akiknek a feladatalk ellatAsa erdekeben erre
szuks6giik van.

XI. FEJEZET
A TAJEKozI.AT6 MEGISMERTETESE

11. S Int6zked6sek a T6j6koztat6 rnegismertel6se 6rdek6ben

(1) A Tejekoztat6t meg kell ismertetni a Szdvets6g valamennyi munkavellal6javal
(foglalkoztatottjaval), es a munkavegz6sre irAnyul6 szerz6desekben elo kelt irni, hogy
betaftasa 6s 6rv6nyesit6se minden munkavallal6 (foglalkoztatott) munkakdri
kOtelezetts6ge. A munkaszerz6desi kikdt6s mintaja a SzOvets6g Adatkezel6si
Szab6lyzatanak 7. szemti mell6klelg tartalmazza.

(2) A SzOvetseggel szerz6d6ses kapcsolatba kerul6 vagy szerzod6ses
kapcsolatban l6v6 term6szetes szernelyek figyelm6t fel kell hivni, hogy a T6j6koztat6
hol talalhat6 meg, illetve milyen rendelkez6seket tartalmaz.

2018. majus 22. affi"r


