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2 ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ECONOSERVE PÁLYÁZATI KFT. 

 
Az ECONOSERVE Pályázati Kft. (a továbbiakban: Társaság), mint Adatkezelő az Európai 
Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR), az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), továbbá a gazdasági 
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 
(Grtv.) előírásainak való megfelelés érdekében az alábbi szabályzatot alkotja. 
 
A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy a Társaság a Társasággal kapcsolatban álló 
ügyfelek, valamint a társaság valamennyi vezető tisztségviselője, munkavállalója, 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy, a vonatkozásában a tevékenysége 
során megtartsa az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket. 
 
Az Adatkezelő hatályos Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát honlapján 
(http://econoserve-palyazat.hu/ elektronikus formában közzéteszi, illetve az Adatkezelő 
székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi.  
 
 
Ahol jelen Adatkezelési Szabályzat Társaságot említ, az alatt az Adatkezelőt kell érteni.  

I. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA  

 

Az ECONOSERVE Pályázati Kft. (továbbiakban Adatkezelő, jelen Adatvédelmi és Adatkezelési 
Szabályzatot (továbbiakban Szabályzat) alkotja, mely alkalmazandó: 

• Adatkezelő tevékenységének végzésével érintett területeken. 
• Adatkezelő valamennyi tevékenységével és működésével összefüggésben. 
• Adatkezelő által létesített valamennyi jogviszony során. 
• Adatkezelővel bármilyen formában és módon, szóban, írásban vagy ráutaló 

magatartással jogviszonyt létesítő harmadik fél természetes személlyel szemben, aki 
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 
közvetve - azonosítható természetes személy 

E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, 
alkalmazottaira. 

II. A JELEN ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATRA IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK  

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)  
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 

27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR) 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény  

- A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok 
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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- Az 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról 

- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) 
- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv) 
- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.) 
- A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.) 
- A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 

évi XLVIII. törvény (Grtv.) 

III. AZ ADATKEZELŐ ADATAI 

 

ECONOSERVE Pályázati és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1122 
Budapest, Városmajor u. 10.)  

Cégjegyzékszám:01-09-735016 

A cég rövidített elnevezése: ECONOSERVE Pályázati Kft. 

Képviseli: Büki Péter 

A cég székhelye: 1122 Budapest, Városmajor u. 10. 
A cég adószáma: 13434717-2-43. 
Web oldal: http://econoserve-palyazat.hu/ 
Telefonszám: +36 1 212 4972 
E-mail: palyazat@econoserve.hu 

IV. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 

 

Adatvédelmi tisztviselő kijelölése Adatkezelőnél nem kötelező a hatályos irányadó 
jogszabályok értelmében: 

• nem közhatalmi szerv; 
• fő tevékenységei nem foglalnak olyan adatkezelési műveleteket magukban, amelyek 

jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és 
szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé; 

• fő tevékenységei a személyes adatok büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó 
határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő 
kezelésére nem vonatkoznak. 

V. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ALAPELVEI 

 

A személyes adatok kezelésének elveit Szervezetünk az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról szóló rendelete (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR) és az 
Infotv. fekteti le. 
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  • a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett 
számára átlátható módon végezzük („jogszerűség, tisztességes eljárás és 
átláthatóság”) 
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeljük 
(„célhoz kötöttség”) 
 • ügyelünk arra, hogy az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és relevánsak 
legyen, és csak a célok megvalósulásához szükséges adatokat kezeljük 
(„adattakarékosság”) 

 • gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatok pontosnak és szükség esetén 
naprakészek legyenek  
Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai 
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük 
(„pontosság”) 
 • a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek 
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig 
teszi lehetővé 
A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, 
amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR rendelkezéseinek megfelelően 
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 
célból kerül majd sor, a rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme 
érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is 
figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”) 
 • a személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy 
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítsuk a személyes adatok megfelelő 
biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen 
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve 
(„integritás és bizalmas jelleg”) 

• Az adatkezelő felel azért, hogy az adatkezelése megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, 
és megfelelés igazolásáért („elszámoltathatóság”) 

VI. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

 

A Társaság Adatkezelési szabályzata jelen pont alatt adatkezelési területenként rögzíti az 
általa végzett adatkezelések célját, jogcímét, a kezelt adatok körét, az adatkezelés időtartamát, 
az adatok tárolásának helyét és azt a tényt, ha adattovábbítás történik a kezelt adatok 
vonatkozásában, illetőleg azt, ha a Társaság adatfeldolgozót vesz igénybe. 
A Társaság személyes adatok vonatkozásában adatkezelésre csak akkor jogosult, ha arra 
jogcímmel rendelkezik. 
 
A Társaság személyes adatokat kizárólag az alábbi jogcímek valamelyikének fennállása 
esetén kezelhet1: 

• az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont) 

• az adatkezelés szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés b) pont) 

1 http://www.privacy-regulation.eu/hu/6.htm 
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• az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) Az adatkezelés jogalapját a 
következőknek az uniós jog, vagy tagállami jog határozza meg. 

• az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú 
érdekeinek védelme miatt szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont) 

• az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés e) pont) 
Az adatkezelés jogalapját a következőknek az uniós jog, vagy tagállami jog határozza 
meg. 

• 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 
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 

A Társaság különleges adatokat kizárólag a GDPR 9. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feltételek egyikének fennállása esetén2: 

• az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több 
konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy 
rendelkezik, hogy a különleges adatok kezelésének tilalma nem oldható fel az érintett 
hozzájárulásával (GDPR 9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

• az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a 
szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó 
kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az 
érintett alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós 
vagy tagállami jog, illetve a tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé 
teszi (GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pont) 

• az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek 
védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán 
nem képes a hozzájárulását megadni (GDPR 9. cikk (2) bekezdés c) pont) 

• az adatkezelés valamely politikai, világnézeti, vallási vagy szakszervezeti célú 
alapítvány, egyesület vagy bármely más nonprofit szervezet megfelelő garanciák 
mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik, azzal a feltétellel, hogy 
az adatkezelés kizárólag az ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan 
személyekre vonatkozik, akik a szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak a 
szervezet céljaihoz kapcsolódóan, és hogy a személyes adatokat az érintettek 
hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek 
számára (GDPR 9. cikk (2) bekezdés d) pont) 

• az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten 
nyilvánosságra hozott (GDPR 9. cikk (2) bekezdés e) pont) 

• az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 
szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el 
(GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pont) 

• az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog 
alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok 
védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek 

2 http://www.privacy-regulation.eu/hu/9.htm 
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biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő (GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) 
pont) 

•  az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a 
munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis 
felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve 
egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében 
szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött 
szerződés értelmében, továbbá a (3) bekezdésben említett feltételekre és garanciákra 
figyelemmel (GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont) 

• az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a 
határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az 
egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas 
színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog 
alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett 
jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra 
vonatkozóan (GDPR 9. cikk (2) bekezdés i) pont) 

• az adatkezelés a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 
célból vagy statisztikai célból szükséges olyan uniós vagy tagállami jog alapján, amely 
arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való 
jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására 
megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő ((GDPR 9. cikk (2) bekezdés j) pont) 

 
a) Előzetes tájékoztatás: 
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés során a személyes adat jogosultját (ügyfélt) a Társaság 
a személyes adat jogosultjával létrehozandó kötelmi jogviszony létesítését megelőzően – az 
ügyféllel való első kapcsolatfelvétellel egy időben – köteles tájékoztatni 

• a Társaság, illetve a Társaság képviselőjének nevéről, elérhetőségéről; 
• szerződés kötése esetén arról, hogy szerződés csak abban az esetben jöhet létre, ha 

az ahhoz szükséges személyes adatainak Társaság általi ismeréséhez és kezeléséhez 
hozzájárul, illetve e hozzájárulás visszavonhatóságáról; 

• az adatkezelés pontos céljáról, jogalapjáról, konkrét terjedelméről; 
• a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról; 
• a személyes adat tárolásának tervezett idejéről; 
• a személyes adat jogosultját megillető jogokról; 
• a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének 

lehetőségéről. 
A Társaság köteles tájékoztatás céljával a jelen Adatkezelési Szabályzatot az ügyfél részére 
hozzáférhetővé tenni, kérésére elektronikus formában ügyfél elektronikus kézbesítési címére 
megküldeni  
A személyes adat jogosulja a tájékoztatást követően önként jogosult eldönteni, hogy a 
Társasággal kíván-e jogviszonyt létrehozni. Az ügyfél hozzájárulása akkor érvényes, ha az 

o önkéntes: az önkéntes hozzájáruláshoz az érintettnek minden esetben 
lehetőséget adunk a szabad választásra, illetve biztosítjuk a hozzájárulás 
megtagadására vagy visszavonására vonatkozó lehetőséget anélkül, hogy ebből 
az érintettnek hátránya származnék 

o tájékoztatáson alapul, az adatvédelmi tájékoztatás egyértelmű és egyszerű 
nyelvezetű 

o az adatkezelés konkrét célt szolgál 
o az adatkezelés minden oka világosan meghatározott 
o explicit és pozitív művelet eredménye  
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o a hozzájárulás visszavonható és a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét 
a Társaság ismerteti minden esetben 

o Ha az érintett beleegyezik a személyes adatai kezelésébe, az adatokat kizárólag 
azon célokra használhatja fel, amelyekre az érintett a beleegyezését adta. 
Amennyiben az adatkezelés több célból történt, a Társaság nem használhatja a 
személyes adatokat azon célból, amelyre vonatkozóan a hozzájárulást 
visszavonták, vagy semelyik célból sem, a hozzájárulás visszavonásának 
természetétől függően. 
 

A személyes adat jogosultjának hozzájárulásán alapuló adatkezelés feltétele, hogy a 
személyes adat jogosultja a személyes adatok kezeléséhez a Társasággal létrejövő 
jogviszonyát megelőzően a Társaság adatkezelési tájékoztatóját, a Társaság adatkezelésének 
célját, illetve az adatkezelés tényét, valamint a megismerni és kezelni kívánt adatok körét 
elismerje, és az adatkezeléshez nyilatkozat aláírásával hozzájáruljon. 
 
A Társaság szerződéses kapcsolat esetén jogosult az ügyfél, mint személyes adatok jogosultja 
hozzájáruló nyilatkozatát a Társaság és az ügyfél között kötendő szerződés rendelkezései 
között megfogalmazni. Az ilyen rendelkezést tartalmazó szerződés aláírásával az ügyfél 
egyben személyes adatai Társaság általi megismerésére és kezelése vonatkozó hozzájáruló 
nyilatkozatát is megteszi. 
 
Az ügyfél hozzájáruló nyilatkozatában köteles megjegyezni, hogy a hozzájáruláson alapuló 
adatkezelés mellett kifejezetten megértette a Társaság arra vonatkozó tájékoztatását, hogy 
adatkezelésre a Társaság az ügyféllel kapcsolatban egyéb jogcímen is jogosult lehet. 

 
Amennyiben a személyes adatok jogosultja a személyes adatai kezeléséhez nem járul hozzá, 
vagy megtagadja az ügyféli hozzájáruló nyilatkozat aláírását, úgy a Társaság adatkezelési 
jogviszonyt az érintett természetes személlyel nem létesíthet. A személyes adat jogosultja 
hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A személyes adatok 
kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásával a Társaság köteles a személyes 
adatkezeléshez, mint előfeltételhez kapcsolódó kötelmi jogviszony megszüntetésére. 

V. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ: AZ ECONOSERVE PÁLYÁZATI KFT. HONLAPJÁN 
KEZELT SZEMÉLYES ADATOK 

 

Az adatkezelés 
megnevezése 

Adatkezelési Tájékoztató (honlap látogatása, árajánlatkérés 
honlapon, kapcsolatfelvétel a honlapon, hírlevél szolgáltatás) 
A Társaság honlapján történő személyes adatok kezelése 

• Honlap látogatása  
• Kapcsolatfelvétel árajánlatkérés honlapon  
• Hírlevél szolgáltatás  
• Üzenetküldő szolgáltatás  
• Ügyintézés, panaszkezelés 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, 
hogy az ECONOSERVE Pályázati Kft.(a továbbiakban: Adatkezelő) 
által végzett adatkezelésre vonatkozóan a Társaság honlapját 
látogató, kapcsolattartás, illetve ajánlatkérés menüpont alatt 
regisztráló, illetve a hírlevélre feliratkozó személyes adat jogosultját az 
Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és 
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adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa. 
Az Adatkezelő hatályos Adatkezelési Tájékoztatóit (adatkezelési 
területenként) Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát honlapján 
(http://econoserve-palyazat.hu/ elektronikus formában közzéteszi, 
illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi.  

Az Adatkezelő 
megnevezése 

ECONOSERVE Pályázati Kft. 
Székhelye: 1122 Budapest, Városmajor u. 10. 
Telefonszám: +36 1 212 4972 
E-mail: palyazat@econoserve.hu 
Honlap: www.econoserve-palyazat.hu 

1) Honlap 
látogatása  

 

Az adatkezelés célja: a Társaság honlapjának (www.econoserve-
palyazat.hu) rendeltetésszerű és magas színvonalú működésének 
biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, 
honlapunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság 
mérésére, statisztika készítése. 
Az adatkezelés jogalapja: a Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés f) pont) 
Adatkezeléssel érintettek köre: A Társaság honlapjának látogatói 
Kezelt adatok: A látogató IP címe 
Az adatkezelés időtartama: Az automatikusan rögzített IP címeket az 
Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja. 
Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás 

2) Kapcsolatfelvétel 
és árajánlatkérés 
honlapon 

 

Az adatkezelés célja: szolgáltatásaink magas színvonalú 
működésének biztosítása, minél szélesebb tájékoztatás nyújtása 
szervezetünk működéséről. Tájékoztatás nyújtása az ügyfélnek a 
szolgáltatásainkról, kapcsolattartás, javaslat az ügyfél részére hogy 
mely szolgáltatásunkat tudja igénybe venni, tanácsadás a pályázati 
lehetőségekkel kapcsolatosan, információ nyújtás. 
Az adatkezelés jogalapja:  
Az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. 
a) pont 
A Felhasználók a regisztráció során kifejezetten (jelölőnégyzet 
alkalmazásával) nyilatkoznak, hogy a tájékoztatóban foglaltakat 
megismerték és elfogadják, és hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes 
adatait az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban írt módon kezelje.  
Adatkezeléssel érintettek köre: A http://econoserve-palyazat.hu/, 
illetve http://econoserve-palyazat.hu/index.php/kapcsolat honlapon az 
„Árajánlatkérés” menüpont” illetve „Kapcsolatfelvétel” menüpont alatt 
elektronikus úton ajánlatot kérő, illetve kapcsolat felvételi céllal 
jelentkező Felhasználók. 
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók kapcsolatfelvétel, 
illetve az árajánlat kérés során kifejezetten (a honlapon biztosított 
jelölőnégyzet alkalmazás használatával) hozzájárulnak ahhoz, hogy 
személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon 
kezelje. Az Adatkezelési Tájékoztató a honlapon elhelyezésre kerül, 
ahol annak elolvasását a felhasználó elektronikus úton, kifejezetten 
jóváhagyja. 
Kezelt személyes adatok köre: A felhasználó önkéntes 
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adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes 
alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen): 

• a felhasználó neve (vezetéknév, keresztnév) cél: 
kapcsolatfelvétel, azonosítás 

• e-mail címe – cél: kapcsolatfelvétel illetve kérésre árajánlat 
küldése 

• telefonszáma - cél: kapcsolatfelvétel telefonon 
• Az ügyfél által önkéntesen megadott üzenet tárgya, tartalma. 

Az adatkezelés időtartama: A személyes adatokat a szolgáltatás 
igénybevételének megszűnésétől számított 5 év elteltével törölni kell, 
figyelembe véve hogy az adatok felhasználása, a jogszabályok által 
előírt adatmegőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges idővel 
meghosszabbodik. 
Az adatkezelés módja: elektronikus adatfeldolgozás, ügyfél részére 
elektronikus úton válasz, illetve kérésére árajánlat küldése. 

3) Hírlevél 
szolgáltatás  

 

Az adatkezelés célja hírlevél szolgáltatás esetén: Kapcsolatfelvétel 
és hírlevél küldés (hozzájárulás esetén). Hírekről, szolgáltatásokról, 
szolgáltatási portfólióról értesítés. Társaságunk hírlevelet küld a 
hírlevélre kifejezetten feliratkozott személyek részére. A hírlevélre 
feliratkozni a Honlapon lehetséges, az erre vonatkozó jelölőnégyzet 
(checkbox) kipipálásával, illetve gomb megnyomásával, illetve egyéb 
módon, papír alapon, kifejezett nyilatkozattal. A hírlevélre 
feliratkozottak a hírlevélről bármikor leiratkozhatnak, minden egyes 
hírlevél alján szereplő „leiratkozom” linkre kattintással, vagy akár a 
Társaság e-mail címére, akár a Társaság székhelyére küldött levéllel. 
A Társaság kötelezi magát arra, hogy minden egyes hírlevélben 
megadja az akadálymentes leiratkozás lehetőségét, mely nem 
lehet időigényesebb vagy bonyolultabb, mint a feliratkozás (tipikus a 
hivatkozás vagy e-mail küldés, de bármilyen megoldás elfogadható 
lehet, amely teljesíti a fenti feltételt és nem okoz szükségtelen 
többletterhet az érintettnek). Az érintett a hozzájárulás visszavonása 
esetén hozzájárulását bármikor újra megadhatja. A hozzájárulás 
megadása nem feltétele egyetlen Szolgáltatás igénybe vételének 
sem. E-mail cím és név megadása a hozzájárulás megadásakor 
kötelező, anélkül a hozzájárulás megadása nem lehetséges. A 
hozzájárulás visszavonásához is e-mail cím és név megadása 
kötelező az azonosíthatóság érdekében. 
 Az adatkezelés jogalapja:  

• Az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. 
cikk (1) bek. a) pont 

Hozzájárulás az adatkezeléshez, és kezelt személyes adatok köre: A 
Felhasználók a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, 
hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt 
módon kezelje. A felhasználó önkéntes adatszolgáltatás során az 
alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás 
használatához azonban elengedhetetlen). Hozzájárulás az 
adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztráció során kifejezetten 
hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen 
tájékoztatóban írt módon kezelje. 

• a Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) 
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Csak abban az esetben kezeli a Társaság jogos érdekből hírlevél 
küldés céljával az érintettek személyes adatait az érintett részére 
korábban értékesített valamilyen szolgáltatást, ezzel összefüggésben 
szerezte meg az e-mail címét. Ilyen esetben a korábban 
értékesítetthez hasonló szolgáltatásról nyújthat tájékoztatást a 
Társaság, de csak abban az esetben ha a leiratkozás lehetőség 
biztosítja (GDPR, e-Privacy Rendelet) 
 
Adatkezeléssel érintettek köre:  

A http://econoserve-palyazat.hu/, illetve http://econoserve-
palyazat.hu/index.php/kapcsolat honlapon az „Kapcsolat” vagy 
„Árajánlat kérés” menüpont alatt elektronikus úton, vagy egyéb módon 
hírlevélre feliratkozó felhasználók. 
Kezelt személyes adatok köre: 
A felhasználó önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat 
adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban 
elengedhetetlen): 

• felhasználó neve és e-mail címe – cél: kapcsolatfelvétel, 
• egyéb, nem kötelezően megadandó adatok, egyéb ügyfél által 

önkéntesen megadott információk 
Az adatkezelés időtartama, törlés időpontja: A hírlevélről történő 
leiratkozásig. 
Aki a hírlevélről leiratkozott, annak a Szolgáltató a továbbiakban 
hírlevelet nem küld. 
Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás, felhasználó e-
mail címe – cél: kapcsolatfelvétel, 

• egyéb, nem kötelezően megadandó adatok: telefonszám, 
egyéb ügyfél által önkéntesen megadott információk 

Adatfeldolgozók 
megjelölése 

Szervezetünk az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, és biztosítjuk 
honlapunkon az adatfeldolgozók körének változásával kapcsolatos 
tájékoztatást: 

IT szolgáltatás: Faircomp Kft.; 1213 Budapest, Virágos u. 45. 
Tárhely szolgáltatás: 3 IN 1 HOSTING BT.; 2310 Szigetszentmiklós, 

Szivárvány u. 1. Fszt. 1. 

Adatszolgáltatás 
(Adattovábbítás) 

• Adat továbbítás a honlapon kezelt adatok vonatkozásában nem 
történik. 

Szervezési és 
biztonsági 
intézkedéseink az 
ügyfél adatai 
védelmében 
 

• Szervezési és biztonsági intézkedéseink az ügyfél adatai 
védelmében: A Szolgáltató az érintett személyes adatait megfelelő 
technikai és egyéb intézkedésekkel védi, valamint biztosítja az 
adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvja azokat a 
jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve 
nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan 
felhasználástól. A technikai intézkedések keretében a Szolgáltató 
jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használ. 
Az adatkezelő és biztosítja: 
a) az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: 

adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi 

10 
 

http://econoserve-palyazat.hu/
http://econoserve-palyazat.hu/index.php/kapcsolat
http://econoserve-palyazat.hu/index.php/kapcsolat


hozzáférésének megtagadását, 
b) az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, 

módosításának vagy eltávolításának megakadályozását, 
c) az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan 

bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok 
jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének 
megakadályozását, 

d) az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, 
adatátviteli berendezés útján történő használatának 
megakadályozását, 

e) azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult 
személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott 
személyes adatokhoz férjenek hozzá, 

f) azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a 
személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely 
címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották 
vagy bocsáthatják rendelkezésére, 

g) azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy 
mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az 
adatkezelő rendszerbe, 

h) a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az 
adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan 
megismerésének, másolásának, módosításának vagy 
törlésének megakadályozását, 

i) azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer 
helyreállítható legyen, valamint 

j) azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a 
működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a 
tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se 
lehessen megváltoztatni. 

k) A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt 
adatállományok védelme érdekében az adatkezelő, illetve 
tevékenységi körében az adatfeldolgozó megfelelő műszaki 
megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - 
kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek 
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

Az ügyfél 
adatkezeléssel 
kapcsolatos jogai  

A személyes adat jogosultját megillető jogok:  
Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az 
Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő adatkezelését illetően a következő 
jogosultságok illetik:  

• tájékoztatáshoz való jog.  
• helyesbítéshez való jog;  
• elfeledtetéshez való jog;  
• adatkezelés korlátozásához való jog;  
• adathordozhatósághoz való jog;  
• tiltakozáshoz való jog.  

Az adatok törlését abban az esetben kérheti, ha Ön szerint az 
adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból 
a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az 
adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell.  
Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén 
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természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.  
Az adatok kezelése ellen a tiltakozhat is a szolgáltatás nyújtását 
követően, ebben az esetben az adatait töröljük, kivéve, ha bizonyítani 
tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ügyfél érdekeivel, 
jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

Az ügyfél 
jogorvoslati 
lehetőségei 

Jogorvoslati lehetőségek:  
Tájékoztatást kérhet a Szolgáltatótól, mint Adatkezelőtől arról, hogy 
mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, 
valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket 
kezelünk. Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak 
védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk 
biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, 
nyilatkozatait, panaszait írásban jelentse be, illetve ha ez valamilyen 
oknál fogva nem lenne lehetséges, akkor a jelen adatkezelési 
tájékozatóban rögzített e-mai és telefonszámon jelezze az Adatkezelő 
felé. 
Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése 
vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az Adatkezelő megsérti az 
adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme 
érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes 
bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz.  
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
elérhetőségei:  
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410  
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Weboldal: http://naih-hu  

 

VI. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ: A TÁRSASÁG ÜGYFELEI, CÉGES ÉS EGYÉB JOGI 
SZEMÉLY PARTNEREI KÉPVISELŐINEK, KAPCSOLATTARTÓINAK SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE 

 

Adatkezelés 
megnevezése 

Az ECONOSERVE Pályázati Kft. ügyfelei, céges és egyéb jogi 
személy partnerei képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes 
adatai kezelése 
Az Adatkezelő hatályos Adatkezelési Tájékoztatóit (adatkezelési 
területenként) Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát honlapján 
(http://econoserve-palyazat.hu/ elektronikus formában közzéteszi, 
illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi.  

Adatkezelő 
megnevezése 

ECONOSERVE Pályázati Kft. 
Székhelye: 1122 Budapest, Városmajor u. 10. 
Telefonszám: +36 1 2124972 
E-mail: palyazat@econoserve.hu 

Az adatkezelés Az adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás 
vezetése, illetve személyes adatokon végzett papír alapú vagy 
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módja elektronikus művelet.  

Az adatkezelés célja Az adatkezelés célja:  
• A Társaság és a személyes adat jogosultja közötti, a Társaság 

ügyfeleivel szerződés (pl. megbízási szerződés, adásvételi 
szerződés) létrehozása, fenntartása, a szerződésből eredő 
vállalkozói illetve megrendelői jogok gyakorlása és kötelezettségek 
teljesítése.  

• A Társaság céges és egyéb jogi személy képviselőivel, 
kapcsolattartóként megjelölt személyekkel kapcsolattartás, a 
céggel, egyéb jogi személlyel kötött szerződésekből fakadó jogok 
és kötelezettségek érvényesítése. 

• A kapcsolattartók személyes adatainak kezelésének célja a 
kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, így azok megfelelő jogalap 
mellett az e célhoz szükséges terjedelemben és ideig kezelhetőek. 
Ilyenkor a kapcsolattartó megbízója illetve munkáltatója a GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés b) pontja, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény 10. § (1) bekezdése alapján szerzi meg és 
továbbítja a személyes adatokat a harmadik személy felé, akivel a 
kapcsolatfelvétel szükséges. Fontos ilyenkor is a kapcsolattartó 
megfelelő tájékoztatása az adatkezelésről. 

Az adatkezelés 
jogalapja 

• Az ügyfelünk hozzájárulását adta a személyes adatai 
kezeléséhez [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] 

• jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 7. cikk c) pont) 
érdekében szükséges. A jogszabályok kötelezettségeket írnak elő 
a cégek számára, amelyek személyes adatok kezelését teszik 
szükségessé.  

• szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 7. cikk b) pont).  
• A Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges 

(GDPR 7. cikk f) pont).  

Az adatok forrása • ECONOSERVE Pályázati Kft. céges és egyéb jogi személy 
partnerei természetes személy képviselői, kapcsolattartói  

Az adatkezeléssel 
érintettek köre 

• ECONOSERVE Pályázati Kft. céges és egyéb jogi személy 
partnerei természetes személy képviselői, kapcsolattartói 

Az adatkezelő által 
kezelt személyes 
illetve különleges 
adatok felsorolása  

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: 
A szerződéskötéshez kötelező: 

• A Céget képviselő természetes személy neve  
• A képviselt cég, egyéb jogi személy neve, képviselt cég 

elérhetősége 
A partnereink, képviselői, kapcsolattartói személyes adatai közül 
kezeljük – amennyiben azt megkapjuk: 

• jogi személy fél esetén a jogi személy képviseletére jogosult 
természetes személy családi és utóneve; tisztsége; születési 
helye és ideje; anyja születési családi és utóneve; állandó 
lakcíme, ennek hiányában tartózkodási címe; 

• kapcsolattartási adatként kapcsolattartó, egyéb közreműködő e-
mail címét és telefonszámát.  

Továbbá az ügyfeleink személyes adatai közül kezeljük – amennyiben 
azt megkapjuk - az ügyfeleink  

• a szerződéses jogviszony jellegétől függően a személyes adat 
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jogosultjának bankszámlaszáma, illetve bankszámláját vezető 
pénzintézet neve, amennyiben azt a szerződés tartalmazza;  

• a Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevételével 
összefüggő adatként számunkra átadott okiratokat, 
nyilatkozatokat és egyéb információkat.  

Adatfeldolgozók 
megjelölése 

• Az érintett személyes adatai adatfeldolgozás miatt átadásra 
kerülnek számviteli és adózási célból a társaság által megbízott 
könyvelő irodának:  

Adatfeldolgozó: Econoserve Gazdasági Tanácsadó Kft. 
Adatkezelési célok: könyvelési, bérszámfejtési feladatok: 
Adatkezelés helyszíne: 1117 Budapest, Szerémi út 7. 1. em. A103. 
web: http://www.econoserve.hu/ 

Adatszolgáltatás 
(Adattovábbítás) 

• Adatszolgáltatás és adattovábbítás a jogszabályban előírt 
esetekben történik. 

Az adatkezeléssel 
kapcsolatos adatok 
megőrzési ideje 
 

Az adatkezelés időtartama: 
• jogszabályi kötelezettségként meghatározott adatkezelés esetén a 

vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam; 
• a személyes adat jogosultja részéről megadott hozzájárulást 

tartalmazó nyilatkozat aláírásától kezdődően a jogviszony 
megszűnését követő 5 évig; 

• minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, 
amelyik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az 
adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 
8 évig. 

• A Társaság köteles minden nyilvántartásából törölni azt a 
személyes adatot, amelynek jogosultjával szemben a vezető 
tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszony bármely okból megszűnt, és az 
adatkezelés határideje letelt, kivéve, amennyiben a személyes 
adatok további kezeléséhez a jogosult hozzájárult, vagy a 
személyes adatok megőrzését A Társaság számára jogszabály 
(pl. adójogi jogviszony) írja elő, továbbá amennyiben annak 
kezelésére A Társaság jogos érdekének érvényesítése érdekében 
szükség van. 

Szervezési és 
biztonsági 
intézkedéseink az 
ügyfél adatai 
védelmében 
 

• A GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján ügyfeleink egyes adatai 
személyes adatok, más adatok 9. cikk (1) bekezdése alapján 
különleges adatok, amelynek kezelése korlátozottabb körben, 
szigorúbb garanciák mellett lehetséges. Minden Önről kezelt adat 
tekintetében azok szerint a garanciák szerint biztosítjuk azok 
védelmét, amelyeket a GDPR a különleges adatok kezeléséhez 
megállapít.  

• Az ügyfél adataihoz csak az ECONOSERVE Pályázati Kft. vezető 
tisztviselői és az ügye ellátásával érintett feladatkörrel rendelkező 
munkavállalói, valamint megbízott ügyvédei férhetnek hozzá. Az 
adatait jelszóval ellátott, külön e célból fejlesztett informatikai 
adatbázisban tároljuk saját szerveren, a papíron átadott iratokat 
emellett papír alapon is.  

• A személyes adatokat az ECONOSERVE Pályázati Kft. eltérő 
célra nem használhatja fel. 
Az adatkezelő és biztosítja: 
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 az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: 
adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi 
hozzáférésének megtagadását, 

 az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, 
módosításának vagy eltávolításának megakadályozását, 

 az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan 
bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok 
jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének 
megakadályozását, 

 az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, 
adatátviteli berendezés útján történő használatának 
megakadályozását, 

 azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult 
személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott 
személyes adatokhoz férjenek hozzá, 

 azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a 
személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely 
címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották 
vagy bocsáthatják rendelkezésére, 

 azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy 
mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az 
adatkezelő rendszerbe, 

 a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az 
adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan 
megismerésének, másolásának, módosításának vagy 
törlésének megakadályozását, 

 azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer 
helyreállítható legyen, valamint 

 azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a 
működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a 
tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se 
lehessen megváltoztatni. 

 A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt 
adatállományok védelme érdekében az adatkezelő, illetve 
tevékenységi körében az adatfeldolgozó megfelelő műszaki 
megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok 
- kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek 
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

Adatkezeléssel 
kapcsolatos jogok  

A személyes adat jogosultját megillető jogok:  
Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az 
Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő adatkezelését illetően a következő 
jogosultságok illetik:  

• tájékoztatáshoz való jog.  
• helyesbítéshez való jog;  
• elfeledtetéshez való jog;  
• adatkezelés korlátozásához való jog;  
• adathordozhatósághoz való jog;  
• tiltakozáshoz való jog.  

Az adatok törlését abban az esetben kérheti, ha a személyes adat 
jogosultja szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már 
nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés 
folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség 
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alapján törölni kell.  
Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén 
természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.  
Az adatok kezelése ellen a tiltakozhat is a szolgáltatás nyújtását 
követően, ebben az esetben az adatait töröljük, kivéve, ha bizonyítani 
tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

Jogorvoslati 
lehetőségek  

Jogorvoslati lehetőségek:  
Az ügyfél tájékoztatást kérhet a Társaságtól, mint Adatkezelőtől arról, 
hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, 
valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket 
kezelünk. Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak 
védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk 
biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, 
nyilatkozatait, panaszait írásban jelentse be, illetve ha ez valamilyen 
oknál fogva nem lenne lehetséges, akkor a jelen adatkezelési 
tájékozatóban rögzített e-mai és telefonszámon jelezze az Adatkezelő 
felé. 
Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése 
vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az Adatkezelő megsérti az 
adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme 
érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes 
bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz.  
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
elérhetőségei:  
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410  
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Weboldal: http://naih-hu  

 

VII. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ: A TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI, 
MUNKAVÁLLALÓI ÉS A TÁRSASÁGGAL FOGLALKOZTATÁSRA IRÁNYULÓ JOGVISZONYBAN ÁLLÓ 
EGYÉB SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSE 

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az ECONOSERVE 
Pályázati Kft.(a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az 
Adatkezelővel kötendő vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszony (a továbbiakban együtt: foglalkoztatásra irányuló jogviszony) 
létesítését megelőzően a személyes adat jogosultját az Adatkezelő által alkalmazott és 
tiszteletben tartott adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről 
tájékoztassa.  

A Tájékoztató az Adatkezelő vezető tisztségviselőivel, munkavállalóival, illetve Adatkezelővel 
foglalkoztatása irányuló jogviszonyban álló egyéb személyekkel (a továbbiakban együtt: 
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alkalmazott), mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett adatkezelésekre 
vonatkozik. 

Adatkezelés 
megnevezése 

Az ECONOSERVE Pályázati Kft. ügyfelei, céges és egyéb jogi 
személy partnerei képviselőinek, kapcsolattartóinak személyes 
adatai kezelése 
Az Adatkezelő hatályos Adatkezelési Tájékoztatóit (adatkezelési 
területenként) Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatát honlapján 
(http://econoserve-palyazat.hu/ elektronikus formában közzéteszi, 
illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi. 

Adatkezelő 
megnevezése 

ECONOSERVE Pályázati Kft. 
Székhelye: 1122 Budapest, Városmajor u. 10. 
Telefonszám: +36 1 212 4972 
E-mail: palyazat@econoserve.hu 

Az adatkezelés 
módja 

• Az adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus 
nyilvántartás vezetése, illetve személyes adatokon végzett papír 
alapú vagy elektronikus művelet.  

Az adatkezelés célja • Az adatkezelés célja: A Társaság vezető tisztségviselői feladatok 
ellátására irányuló jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszony létrehozása, fenntartása, e 
jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek (pl. 
adóelőleg megfizetése) teljesítése, jogviszony megszüntetése. 

Az adatkezelés 
jogalapja 

• jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 7. cikk c) pont) 
érdekében szükséges. A jogszabályok olyan jogi kötelezettségeket 
írnak elő a munkáltató számára, amelyek személyes adatok 
kezelését teszik szükségessé (pl. az adó kiszámításához és a 
munkabér kezeléséhez, adózási kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges.).  

• szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 7. cikk b) pont). Pl.: 
a munkavállaló kifizetéséhez, nyilvántartások vezetéséhez 
szükséges, hogy a munkáltató bizonyos személyes adatokat 
kezeljen. A jogszabályban kifejezetten nem megjelölt, de a 
munkaviszonnyal kapcsolatban feltétlenül szükséges további 
személyes adatok vonatkozásában  

• a Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges 
(GDPR 7. cikk f) pont).  

• Az érintett hozzájárulása3 [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] – 
azokban az esetekben lehet jogcím munkaviszony esetében, ha a 
hozzájárulás szabadon és következményektől mentesen 
megtagadható, továbbá ha a hozzájárulás nem a munkaviszony 
fenntartásának feltétele, akkor az adatkezelés jogalapjául az 
érintett hozzájárulása is szolgálhat. Ilyen eset lehet például, ha 
filmet forgatnak a munkahelyen és minden érintett szabadon 
eldöntheti szeretne-e a háttérben látszódni, vagy arra az időre 
máshol végezheti a munkáját változatlan feltételekkel. Ha a 
hozzájárulás nélkül az érintett munkaviszonya megszűnik vagy 
terhesebbé válik, valamely előnytől elesik, vagy egyéb hátrányt 
szenved el, akkor a hozzájárulás érvénytelen az akaratképzés 
szabadságának hiánya miatt.  

3 A munkavállalói adatok kezelésében a NAIH állásfoglalása eddig is az volt, hogy erős függelmi 
viszonyokban a hozzájárulás jogcím főszabály szerint nem alkalmazható a személyes adatok kezelésére. 
Ezt erősítik meg a GDPR rendelkezései és a Munkacsoport 259. számú iránymutatása. www.naih.hu 
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Az adatok forrása • A Társaság vezető tisztségviselői, munkavállalói és a Társasággal 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy 

Az adatkezeléssel 
érintettek köre 

• A Társaság vezető tisztségviselői, munkavállalói és a Társasággal 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb természetes 
személyek  

Az adatkezelő által 
kezelt személyes 
illetve különleges 
adatok felsorolása  

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: 
• Az érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, 

születési helye és ideje, anyja születési családi és utóneve, 
lakcíme, illetve ennek hiányában tartózkodási címe, 
személyazonosító száma, személyazonosító igazolvány száma, 
adóazonosító jele,  

• Továbbá mindazon adatok, amelyeket – az érintett hozzájárulását 
nem igénylő módon jogszabályi kötelezettség teljesítéseként – a 
munkáltató Társaság megismerni és kezelni köteles, így 
különösen, de nem kizárólagosan  
- a vezető tisztségviselő(k), munkavállalók vagy foglalkoztatottak 

személyi nyilvántartása, munkaidő nyilvántartása, szabadság 
nyilvántartása, bérnyilvántartás, utazási költségtérítés 
nyilvántartás, munkavédelmi oktatás nyilvántartás, 
egészségügyi alkalmassági nyilvántartás részét képező 
személyes adatok; 

- az érintett bankszámlájának száma, illetve a bankszámlát 
vezető pénzintézet neve, amennyiben a személyes adat 
jogosultja a munkabérét (egyéb ellenszolgáltatást) átutalás 
útján kéri megfizetni, a végzettséget igazoló bizonyítvány 
másolata és a vonatkozó személyes adat megismeréséhez 
kifejezett hozzájárulását adta; 

- amely egyébként a szerződés teljesítéséhez vagy A Társaság 
(illetve a foglalkoztatott) jogos érdekében (pl. tulajdonvédelem, 
kárfelelősség) érvényesítéséhez szükséges. 

- Amennyiben a Társaság megváltozott munkaképességű 
személy foglalkoztatására tekintettel támogatást vesz igénybe 
és számol el az érintett munkavállaló megváltozott 
munkaképességét igazoló hatályos szakvéleménye 

Adatfeldolgozók 
megjelölése 

• Az érintett személyes adatai adatfeldolgozás miatt átadásra 
kerülnek számviteli és adózási célból a társaság által megbízott 
könyvelő irodának:  

Adatfeldolgozó: Econoserve Gazdasági Tanácsadó Kft. 
Adatkezelési célok: könyvelési, bérszámfejtési feladatok: 
Adatkezelés helyszíne: 1117 Budapest, Szerémi út 7. 1. em. A103. 
web: http://www.econoserve.hu/ 

Adatszolgáltatás 
(Adattovábbítás) 

Az Adatkezelő az ügyfél adatait csak abban az esetben továbbítja 
másik személy számára,  
•  amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai 

adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) 
és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb 
szerv a Társaság felé hivatalos adatkérését, a megfelelő jogcím 
megjelölésével eljuttatja;  

• amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett 
hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje a Társasággal 
szerződéses jogviszonyban lévő személy, (pl. ügyfél-kapcsolat).  
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Az adatkezeléssel 
kapcsolatos adatok 
megőrzési ideje 
 

Az adatkezelés időtartama: 
• jogszabályi kötelezettségként meghatározott adatkezelés esetén a 

vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam; 
• a személyes adat jogosultja részéről megadott hozzájárulást 

tartalmazó nyilatkozat aláírásától kezdődően a jogviszony 
megszűnését követő 5 évig; 

• minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, 
amelyik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az 
adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 
8 évig. 

• A Társaság köteles minden nyilvántartásából törölni azt a 
személyes adatot, amelynek jogosultjával szemben a vezető 
tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszony bármely okból megszűnt, és az 
adatkezelés határideje letelt, kivéve, amennyiben a személyes 
adatok további kezeléséhez a jogosult hozzájárult, vagy a 
személyes adatok megőrzését A Társaság számára jogszabály 
(pl. adójogi jogviszony) írja elő, továbbá amennyiben annak 
kezelésére A Társaság jogos érdekének érvényesítése érdekében 
szükség van. 

Szervezési és 
biztonsági 
intézkedéseink a 
személyes adatok 
védelmében 
 

• A GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján ügyfeleink egyes adatai 
személyes adatok, más adatok 9. cikk (1) bekezdése alapján 
különleges adatok, amelynek kezelése korlátozottabb körben, 
szigorúbb garanciák mellett lehetséges. Minden Önről kezelt adat 
tekintetében azok szerint a garanciák szerint biztosítjuk azok 
védelmét, amelyeket a GDPR a különleges adatok kezeléséhez 
megállapít.  

• Az ügyfél adataihoz csak a Társaság vezető tisztviselői és az ügye 
ellátásával érintett feladatkörrel rendelkező munkavállalói, valamint 
megbízott ügyvédei férhetnek hozzá. Az adatait jelszóval ellátott, 
külön e célból fejlesztett informatikai adatbázisban tároljuk saját 
szerveren, a papíron átadott iratokat emellett papír alapon is.  

• A személyes adatokat a Társaság eltérő célra nem használhatja 
fel. 
Az adatkezelő és biztosítja: 
 az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: 

adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi 
hozzáférésének megtagadását, 

 az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, 
módosításának vagy eltávolításának megakadályozását, 

 az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan 
bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok 
jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének 
megakadályozását, 

 az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, 
adatátviteli berendezés útján történő használatának 
megakadályozását, 

 azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult 
személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott 
személyes adatokhoz férjenek hozzá, 

 azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a 
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személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely 
címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották 
vagy bocsáthatják rendelkezésére, 

 azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy 
mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az 
adatkezelő rendszerbe, 

 a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az 
adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan 
megismerésének, másolásának, módosításának vagy 
törlésének megakadályozását, 

 azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer 
helyreállítható legyen, valamint 

 azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a 
működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a 
tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se 
lehessen megváltoztatni. 

 A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt 
adatállományok védelme érdekében az adatkezelő, illetve 
tevékenységi körében az adatfeldolgozó megfelelő műszaki 
megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok 
- kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek 
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

Adatkezeléssel 
kapcsolatos jogok  

A személyes adat jogosultját megillető jogok:  
Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az 
Adatkezelő kezeli, az Adatkezelő adatkezelését illetően a következő 
jogosultságok illetik:  

• tájékoztatáshoz való jog.  
• helyesbítéshez való jog;  
• elfeledtetéshez való jog;  
• adatkezelés korlátozásához való jog;  
• adathordozhatósághoz való jog;  
• tiltakozáshoz való jog.  

Az adatok törlését abban az esetben kérheti, ha Ön szerint az 
adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból 
a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az 
adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell.  
Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén 
természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.  
Az adatok kezelése ellen a tiltakozhat is a szolgáltatás nyújtását 
követően, ebben az esetben az adatait töröljük, kivéve, ha bizonyítani 
tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

Jogorvoslati 
lehetőségek  

Jogorvoslati lehetőségek:  
Az ügyfél tájékoztatást kérhet a Társaságtól, mint Adatkezelőtől arról, 
hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, 
valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket 
kezelünk. Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak 
védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk 
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biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, 
nyilatkozatait, panaszait írásban jelentse be, illetve ha ez valamilyen 
oknál fogva nem lenne lehetséges, akkor a jelen adatkezelési 
tájékozatóban rögzített e-mai és telefonszámon jelezze az Adatkezelő 
felé. 
Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése 
vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az Adatkezelő megsérti az 
adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme 
érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes 
bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz.  
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
elérhetőségei:  
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410  
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Weboldal: http://naih-hu  

VIII. A SZEMÉLYES ADATOK JOGOSULTJAINAK JOGAI 

 

1. Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait a Társaság – bármely 
oknál fogva – kezeli, a Társaság adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik: 

a.) tájékoztatáshoz való jog; 
b.) helyesbítéshez való jog; 
c.) elfeledtetéshez való jog; 
d.) adatkezelés korlátozásához való jog; 
e.) adathordozhatósághoz való jog; 
f.) tiltakozáshoz való jog. 
 

2. A személyes adat jogosultja a jelen fejezetben meghatározott jogát a Társasághoz 
eljuttatott kérelmével gyakorolhatja. A személyes adat jogosultja kérelmét elektronikusan, 
papír alapon egyetemes postai szolgáltatás igénybevételével, vagy papír alapon a 
Társaság székhelyén a Társaság képviseletére jogosult vezető tisztségviselőjének, 
munkavállalójának vagy a Társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb 
személynek történő átadással terjesztheti elő. 

 
3. A kérelem átvételére jogosult személy a kérelmet a beérkezését következően 

haladéktalanul köteles továbbítani Társaságnak ügyintézés céljából. A Társaság a kérelmet 
– annak kézhezvételét követően haladéktalanul megvizsgálja – és amennyiben azt állapítja 
meg, hogy az nyilvánvalóan alaptalan vagy jogosulatlan személytől érkezett, úgy annak 
érdemi megvizsgálását elutasítja. Amennyiben a kérelem nem nyilvánvalóan alaptalan, 
illetve jogosult személy terjesztette elő, az adatvédelem felelős a kérelmet érdemben 
megvizsgálja. A Társaság a kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül 
értesíti a kérelmet előterjesztőt a kérelem elbírálásáról (a kérelem elutasításáról vagy a 
kérelem teljesítéséről), illetve a megtett, illetve kezdeményezett intézkedésekről. 
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b) HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG 
 

1. Amennyiben a Társaság pontatlanul vagy hiányosan kezeli a személyes adat jogosultjának 
valamely személyes adatát, úgy a jogosult kérheti a Társaságot, hogy a pontatlanul kezelt 
személyes adatot haladéktalanul helyesbítse, illetve a hiányosan kezelt személyes adatot 
haladéktalanul egészítse ki a jogosult által szolgáltatott és igazolt adatok alapján. 

 
2. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a 

helyesbítés iránti kérelmét nyilatkozat megtételével és a Társaság részére történő 
megküldésével terjesztheti elő. Amennyiben a személyes adatot közokirat (pl. hatósági 
igazolvány) tartalmazza, úgy a kérelmező köteles felmutatni, illetve másolatban a Társaság 
részére átadni a személyes adat tartalmát igazoló közokiratot. 

c) ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG 
 

1. A személyes adatok jogosultja jogosult a Társaságotól kérni személyes adatainak törlését a 
Társaság valamennyi nyilvántartásából. A Társaság e kérelem beérkezését követően 
haladéktalanul törli a törölni kért személyes adatokat, ha az alábbi indokok egyike fennáll: 

a) a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely az adatkezelés 
alapját képezte; 

b) a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát 
visszavonta, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja; 

c) bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat a Társaság jogellenesen 
kezelte; 

d) jogszabályi kötelezettségnél fogva a Társaság köteles a személyes adatok 
törlésére. 

 
2. A személyes adat jogosultja a törlés iránti kérelmét nyilatkozat megtételével és a Társaság 

részére történő megküldésével terjesztheti elő. 
 
3. A Társaság a személyes adat törlését megtagadhatja, amennyiben a GDPR 17. cikk (3) 

bekezdésében meghatározott körülmények valamelyike fennáll. 

d) ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG 
 

1. A személyes adatok jogosultja jogosult kérni a Társaságot, hogy személyes adataira 
vonatkozó adatkezelést korlátozza amennyiben: 
a.) a személyes adatok jogosultja vitatja a Társaság által gyűjtött és tárolt személyes 

adatai pontosságát, ezen adatok pontosságának vizsgálatára vonatkozó időtartamra; 
vagy 

b.) a Társaság által végzett adatkezelés jogellenes, és a személyes adatok jogosultja a 
gyűjtött és tárolt személyes adatainak törlését ellenzi; vagy 

c.) az adatkezelés célja megszűnt, és a Társaságnak nincs szüksége a gyűjtött és tárolt 
személyes adatokra, de a személyes adatok jogosultja jogi igénye előterjesztése, 
érvényesítése vagy védelme érdekében kéri a további (korlátozott) adatkezelést; vagy 

d.) a személyes adatok jogosultja tiltakozási jogával él, a tiltakozási jog jogszerűségének 
kivizsgálásának idejére. 
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2. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a 
korlátozás iránti kérelmét nyilatkozat megtételével és a Társaság részére történő 
megküldésével terjesztheti elő. 

 
3. A korlátozás alá eső személyes adatot a Társaság kizárólag tárolni jogosult. A korlátozás 

alá eső személyes adaton adatkezelést végrehajtani a Társaság kizárólag a jogosult 
előzetes írásbeli hozzájárulása vagy jogi érdekének előterjesztése, érvényesítése vagy 
védelme érdekében, továbbá az Európai Unió vagy tagállama fontos közérdekéből jogosult. 

 
4. Amennyiben a személyes adat korlátozásának feltételei nem állnak fenn, úgy a Társaság a 

korlátozást feloldja, és erről előzetesen köteles tájékoztatni a személyes adatok jogosultját. 

e) ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG 
 

1. Az olyan személyes adat vonatkozásában, amelyet a Társaság a személyes adat 
jogosultjának hozzájárulása alapján automatizált módon kezel a személyes adat jogosultja 
kérheti a Társaságot, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait a Társaság 
elektronikus formátumban – a GDPR 20. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint – 
a rendelkezésére bocsássa. 

 
2. A Társaság a gyűjtött és tárolt személyes adatok elektronikus formában történő átadásánál 

köteles figyelemmel lenni arra, hogy a személyes adatok jogosultja az elektronikus 
formában átadott gyűjtött és tárolt személyes adatait jogosult átadni másik adatkezelőnek, 
vagy a Társaságot felkérni arra, hogy e személyes adatokat közvetlenül küldje meg másik 
adatkezelőnek. 

 
3. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) az 

adathordozás iránti kérelmét nyilatkozat megtételével és a Társaság részére történő 
megküldésével terjesztheti elő. 

f) TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG 
 

1. A személyes adat jogosultja tiltakozhat a személyes adatainak Társaság általi adatkezelése 
ellen, amennyiben a Társaság az adatkezelést a Társaság vagy harmadik fél jogos 
érdekének érvényesítése érdekében hajtja végre. 

 
2. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a 

tiltakozás iránti kérelmét nyilatkozat megtételével és a Társaság részére történő 
megküldésével terjesztheti elő. 

 
3. A tiltakozó nyilatkozat Társaság általi elfogadását követően a Társaság nem jogosult az 

érintett személyes adatot a Társaság vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése 
érdekében kezelni, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 
kényszerítő erejű jogos ok igazolja, amelyek elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, 
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyik jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik. 
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IX. ADATBIZTONSÁG ÉS AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK RENDJE 

 

1.  Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok megfelelő szintű 
biztonságának biztosítása érdekében az érintettek alapvető jogainak érvényesülését az 
adatkezelés által fenyegető - így különösen az érintettek különleges adatainak kezelésével 
járó - kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz. Ezen 
intézkedések kialakítása és végrehajtása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó 
figyelembe veszi az adatkezelés összes körülményét, így különösen a tudomány és a 
technológia mindenkori állását, az intézkedések megvalósításának költségeit, az 
adatkezelés jellegét, hatókörét és céljait, továbbá az érintettek jogainak érvényesülésére az 
adatkezelés által jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatokat. 
 

2. Az adatkezelő és biztosítja: 
l) az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) 

jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadását, 
m) az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy 

eltávolításának megakadályozását, 
n) az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az 

abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy 
törlésének megakadályozását, 

o) az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján 
történő használatának megakadályozását, 

p) azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a 
hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá, 

q) azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat 
adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve 
bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére, 

r) azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, 
mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe, 

s) a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben 
történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének 
megakadályozását, 

t) azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint 
u) azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő 

hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás 
működtetésével se lehessen megváltoztatni. 

v) A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme 
érdekében az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó megfelelő 
műszaki megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve, ha azt 
törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez 
rendelhetők. 
 

3. A Társaság az adatkezelést úgy hajtja végre, hogy a GDPR, valamint egyéb adatvédelmi 
jogszabályok megtartása mellett tiszteletben tartsa a személyes adat jogosultjának családi 
és magánélethez való alapvető jogát, egyéb jogait és szabadságait. 

 
4. A személyes adatok tárolására vonatkozó jelen Szabályzatban meghatározott 

rendelkezések egyaránt vonatkoznak a papír alapon, illetve elektronikus formában tárolt 
olyan személyes adatra, amelyek nyilvántartási rendszerét részét képezik, illetve amelyeket 
a Társaság részben vagy egészben automatizált módon kezel. A Társaság személyes 
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adatok elektronikus tárolására a Társaság tulajdonában álló Eszközöket használ; a papír 
alapú nyilvántartásokat a Társaság tulajdonában vagy használatában álló olyan 
ingatlanokban vezeti, amelyeket a Társaság székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként 
használ. 

 
5. A Társaság által adatkezelés érdekében gyűjtött és tárolt személyes adatok kizárólag a 

jelen Szabályzatban, illetve jogszabályban meghatározott célból, megfelelő jogcímmel 
kezelhetők.  

 
6. A Társaság által gyűjtött és tárolt személyes adatot olyan módon kell a Társaságnak 

megőrizni az adatkezelés idején, hogy illetéktelen személy azokhoz ne tudjon hozzáférni. A 
Társaság köteles biztosítani, hogy a gyűjtött és tárolt személyes adatot 

a.) illetéktelen harmadik személy nem ismerheti meg, férhet hozzá; 
b.) nem vetik alá jogosulatlan adatkezelésnek; 
c.) illetéktelen személy nem változtathatja meg, továbbíthatja, hozhatja nyilvánosságra, 

törölheti; 
d.) nem továbbítják a jelen Szabályzat VII. pontjától eltérően; 
e.) jogosulatlanul nem módosítják, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul megsemmisítik, 

törlik, teszik hozzáférhetetlenné; 
f.) elvesztéstől, sérüléstől megóvja. 

 
7. A Társaság az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési tevékenysége során 

figyelembe veszi a tudomány és technológia mindenkori állását és fejlődését. Törekszik 
arra, hogy az adatbiztonság fenntartása érdekében a lehető legbiztonságosabb, illetve a 
kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot garantáló technológiát alkalmazza a 
természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme érdekében. 

 
8. A Társaság adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást köteles vezet (Adatkezelési 

Nyilvántartás) a GDPR 30. cikkében meghatározott rendelkezések tiszteletben tartásával. A 
Társaság az Adatkezelési Nyilvántartást elektronikus formában köteles elkészíteni és papír 
alapon köteles tárolni olyan helyen, ahol illetéktelen személy ahhoz nem férhet hozzá. 

X. ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK RENDJE 

1. A Társaság nem jogosult az általa kezelt, őrzött személyes adatot más személynek 
továbbítani, vagy egyéb formában hozzáférhetővé tenni kivéve 

a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai 
adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az 
adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a Társaság 
felé hivatalos megkeresését eljuttatja; 

b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, 
és az adattovábbítás címzettje a Társasággal kötelmi jogviszonyban lévő 
személy, továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és a 
Társaság közötti kötelmi jogviszony teljesítése. 

 
2. A Társaság az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett 

tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Társaság 
által kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és 
címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az 
adatkezelést előíró jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat. 
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3. A Társaság a megkeresésre a megkeresésben meghatározott terjedelemben, a 
megkeresés teljesítéséhez szükséges mértékben biztosítja az általa tárolt személyes 
adatok továbbítását. 

 
4. A Társaság az adattovábbítás szükségessége esetén köteles tájékoztatni a személyes adat 

jogosultját 
a.) az adattovábbítás címzettjének, valamint képviselőjének nevéről, 

elérhetőségéről; 
b.) arról, hogy az adattovábbítással kapcsolatos tájékoztatás ismeréséhez és az 

adattovábbításhoz hozzájárul; 
c.) az adattovábbítás pontos céljáról, konkrét terjedelméről; 
d.) a személyes adat jogosultját megillető jogokról; 
e.) a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének 

lehetőségéről. 
A személyes adat jogosultja konkrét adattovábbításhoz hozzájáruló nyilatkozatát 
a 11. a) pontban meghatározott nyilatkozattal egyidőben is megadhatja, 
amennyiben e nyilatkozat megtétele idején a konkrét adattovábbítás 
szükségessége már ismert. Adattovábbításra vonatkozó hozzájáruló 
nyilatkozatát a személyes adat jogosultja köteles megtenni. 
 

5. A Társaság az adattovábbítás teljesítése során kizárólag azon személyes adatok 
továbbítására jogosult, amely a kötelmi jogviszony teljesítéséhez elengedhetetlenül fontos, 
és amelynek a továbbításához a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását 
megadta. 

XI. ADATVÉDELMI INCIDENS ESETÉN KÖVETENDŐ PROTOKOLL 

 

1. Adatvédelmi incidens – a GDPR 4. cikk 12. pontjával összhangban – a biztonság olyan 
sérülése, amely lehet 

c) a bizalmasság sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat 
jogosulatlan közlése vagy az ahhoz való jogosulatlan hozzáférés; 

d) a hozzáférés sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat 
véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése; 

e) az integritás sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat 
megváltoztatása. 

 
2. Amennyiben a Társaság vezető tisztségviselője, munkavállalója, illetve a Társasággal 

foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy azt tapasztalja, hogy a 
Társaság által gyűjtött, tárolt személyes adatok vonatkozásában fennállhat a biztonság 
sérülésének a lehetősége, haladéktalanul köteles a Társaságot erről tájékoztatni (a 
továbbiakban: Jelzés). Biztonság sérülése minden olyan körülmény, amelynek 
eredményeként a Társaság adatkezelő rendszerében, nyilvántartásaiban sérülés 
következik be az adatbiztonsági rendelkezésekkel ellentétes módon. A biztonság sérülése 
nem jelenti feltétlenül adatvédelmi incidens bekövetkeztének a tényét is. 

 
3. A Társaság a Jelzést megtételét követően haladéktalanul köteles megvizsgálni és értékelni 

a helyzetet. A vizsgálatnak ki kell terjedni a biztonság sérülésének lehetőségeként jelzett 
körülmény valamennyi elemére, illetve a Jelzéssel érintett valamennyi nyilvántartás, így 
személyes adatok helyzetének vizsgálatára. 
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4. A Társaság vizsgálata során elsődlegesen azt köteles megállapítani, hogy a biztonság 
sérülése ténylegesen megtörtént-e. Amennyiben a Társaság azt állapítja meg, hogy a 
biztonság nem sérült, úgy eljárását megszünteti és a vizsgálata eredményéről jelentést 
készít a Társaság ügyvezetése részére, és azt nyilvánításba bevezeti. 

 
5. Amennyiben a Társaság azt állapítja meg, hogy a biztonság megsérült, úgy másodsorban 

köteles megvizsgálni, hogy adatvédelmi incidens történt-e. Amennyiben a Társaság azt 
állapítja meg, hogy adatvédelmi incidens nem történt, úgy köteles megtenni mindazon 
intézkedést, amely a biztonság helyreállítása érdekében szükséges, továbbá eljárását 
megszünteti és a vizsgálat eredményéről jelentést készít a Társaság ügyvezetése részére, 
és azt nyilvánításba bevezeti. 

 
6. Amennyiben a Társaság azt állapítja meg, hogy a biztonság sérülésével egyidőben 

adatvédelmi incidens is történt, úgy köteles harmadsorban megvizsgálni, hogy az 
adatvédelmi incidens az érintett személyes adatok jogosultjainak jogaira és szabadságaira 
kockázatot jelent-e. Amennyiben azt állapítja meg, hogy ilyen kockázatot az adatvédelmi 
incidens nem jelent, úgy köteles megtenni mindazon intézkedést, amely a biztonság 
helyreállítása érdekében szükséges, továbbá eljárását megszünteti és a vizsgálat 
eredményéről jelentést készt a Társaság ügyvezetése részére, és azt nyilvánításba 
bevezeti. 

 
7. Amennyiben a Társaság azt állapítja meg, hogy a biztonság sérülésével egyidőben az 

adatvédelmi incidens kockázatot jelent az érintett személyes adat jogosultjainak jogai és 
szabadságaira, úgy a Társaság azt köteles megvizsgálni, hogy ez a kockázat milyen 
mértékű. Amennyiben az adatvédelmi incidens az érintett személyes adat jogosultjai jogaira 
és szabadságaira kockázatot jelent, úgy köteles vizsgálata eredményéről jelentést készíteni 
a Társaság ügyvezetése részére, és azt nyilvánításba bevezeti, illetve a Hatóság, vagy – 
szükség esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatóság részére bejelenteni. 

 
8. Amennyiben a Társaság vizsgálata azt állapítja meg, hogy az adatvédelmi incidens az 

érintett személyes adat jogosultjai jogaira és szabadságaira magas kockázatot jelent, úgy 
köteles vizsgálata eredményéről jelentést készíteni a Társaság ügyvezetése részére, és azt 
nyilvánításba bevezeti, illetve a Hatóság, vagy – szükség esetén – egyéb tagállami 
adatvédelmi hatóság részére bejelenteni, továbbá az érintett személyes adatok jogosultjait 
az adatvédelmi incidensről tájékoztatni. 

 
9. A Társaság, mint adatkezelő a bejelentési kötelezettségét indokolatlan késedelem nélkül, 

de legkésőbb az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül köteles 
teljesíteni. A Társaság, mint adatkezelő akkor jut az adatvédelmi incidens tudomására, 
amikor a Társaság kellő bizonyossággal meg tudja állapítani a biztonság sérülésének 
tényét. A Társaság a biztonság sérülése ténye megállapítását követően haladéktalanul 
köteles értékelni a helyzetet. 

 
10. A Társaság a bejelentési kötelezettség a Hatóság által rendszeresített elektronikus űrlap 

kitöltésével, illetve Hatóságnak történő megküldésével, vagy egyéb tagállami adatvédelmi 
hatóság esetén ezen hatóság, illetve tagállami jog által meghatározott ormában köteles 
teljesíteni. A bejelentésben az Adatvédelmi felelős a Társaság képviseletében a következő 
adatokat köteles megadni: 

a) az adatvédelmi incidens típusa; 
b) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok jogosultjainak kategóriája; 
c) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok jogosultjainak (közelítő) 

száma; 
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d) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok típusa; 
e) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok (közelítő) száma. 
 

11. A Társaság a különböző adattípusban tartozó személyes adatokat érintő adatvédelmi 
incidensről külön-külön bejelentéseket köteles tenni. 

 
12. A Társaság nem köteles bejelentést tenni, amennyiben az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira. 
A kockázat fennállására vonatkozó értékelést a Társaság az eset összes körülményének 
figyelembevételével köteles teljesíteni. Azt a körülményt, hogy az adatvédelmi incidens a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira kockázattal nem jár, bizonyítani és 
jelentésbe foglalni, valamint a biztonság helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket megtenni köteles. 

 
13. A Társaság a tájékoztatási kötelezettségét indokolatlan késedelem nélkül köteles 

teljesíteni. A kockázat jellegének értékelésére vizsgálata eredményeként– az eset összes 
körülményére tekintettel – a Társaság köteles. Ennek keretében a Társaság köteles 
figyelembe venni többek között: 

a) az adatvédelmi incidens típusát; 
b) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adat típusát; 
c) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adat érzékenységét; 
d) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok mértékét; 
e) az adatvédelmi incidenssel érintett természetes személy kiszolgáltatottságát. 

Az adatvédelmi incidens révén a természetes személy jogaira és szabadságaira vonatkozó 
kockázat akkor magas, ha azzal a személyes adat jogosultját fizikai, anyagi és nem anyagi 
értelemben kár érheti. 

 
14. A Társaság a következőkről köteles tájékoztatni a személyes adat jogosultjait: 

a) az adatvédelmi incidens ténye, jellege; 
b) a Társaság neve és elérhetőségei; 
c) az adatvédelmi incidens lehetséges következményei; 
d) az adatvédelmi incidens eredményeként elállt magas kockázat mérséklésére 

és az incidens előtti állapot helyreállítására a Társaság, mint adatkezelő által 
igénybe vett eszközök. 

 
15. A Társaság a tájékoztatását a személyes adatok jogosultjai által közérthető és egyszerű 

megfogalmazással, releváns nyelven és késedelem nélkül köteles megtenni olyan 
kommunikációs csatornán, amelyen a Társaság értékelése alapján a tájékoztatás a 
leghamarabb megérkezik a személyes adatok jogosultjaihoz. A Társaság egyszerre akár 
több kommunikációs formát is igénybe vehet a tájékoztatási kötelezettség teljesítése 
érdekében. 

 
16. A Társaság a személyes adatok jogosultjainak szóló tájékoztatást akkor mellőzheti, ha 

a) az adatvédelmi incidens a személyes adatok jogosultjainak jogaira és szabadságaira 
magas kockázatot nem jelent, mert például a jogosulatlan harmadik személlyel közölt 
személyes adathoz e személy hozzáférni (titkosítás okán) nem tud, és az adatkezelő 
birtokában van az érintett személyes adatokról másolat; 

b) az adatvédelmi incidens lehetőségéről való tudomásszerzést követően haladéktalanul 
megtett intézkedések eredményeként a magas kockázat lehetősége fel sem került; 

c) az adatvédelmi incidens eredményeként előállt kockázat egyéb okból nem tekinthető 
magasnak. 
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17. A Társaság a bejelentési és tájékoztatási kötelezettsége teljesítésével egyidőben, a 
vizsgálat eredményének megismerését követően haladéktalanul köteles megtenni minden 
intézkedést, amely a biztonság sérülését és az adatvédelmi incidenst megszünteti. Ennek 
keretében a Társaság – lehetőségeihez és a körülményekhez képest – köteles az 
adatvédelmi incidensben érintett személyes adatok integritását, hozzáférhetőségét, és 
bizalmasságát helyreállítani. A Társaság a megtett intézkedéseiről jelentést köteles 
készíteni a Társaság vezető tisztségviselője részére. 

XII. JOGORVOSLAT 

 

1. Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt 
tapasztalja, hogy a Társaság megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, 
úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes 
bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 

 
2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410 
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Weboldal: http://naih.hu  

XIII. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

 
A GDPR alkalmazásában: 

(1) „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; 

(2) „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; 

(3) „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából; 

(4) „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő 
bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, 
gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, 
érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy 
mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

(5) „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek 
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható 
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve 
hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési 
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intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes 
személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

(6) „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, 
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

(7) „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; 

(8) „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

(9) „címzett” : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, 
hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében 
az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, 
nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése 
meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó 
adatvédelmi szabályoknak; 

(10) „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; 

(11) „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; 

(12) „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; 

(13) „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire 
vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy 
egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az 
említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered; 

(14) „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési 
jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes 
adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi 
azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 

(15) „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; 

(16) „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, 
függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató 
személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is; 

(17) „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások; 
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(18) „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó 
szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel 
rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a 
személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági 
tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata 
tekintetében követ; 

(19) „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott 
független közhatalmi szerv; 

(20) „érintett felügyeleti hatóság” : az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok 
kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: 
a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának 
területén rendelkezik tevékenységi hellyel; 
b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben 
érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy 
c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz; 

(21) „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése: 
a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél 
több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több 
tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel 
összefüggésben kerül sor; vagy 
b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az 
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott 
tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban 
jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket; 

(22) „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal 
kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre 
vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a 
rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az 
érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes 
adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét; 

(23) „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás” : az (EU) 2015/1535 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett 
szolgáltatás; 

(24) „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak 
alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti 
megállapodás hozott létre, vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre. 

XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
A jelen Szabályzat hatályba lépéséről (módosításáról), illetve annak alkalmazásáról a Társaság 
köteles minden ügyfele, illetve a Társasággal egyéb jogviszonyt létesítő természetes személy 
figyelmét felhívni, illetve a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot számukra köteles 
elérhetővé tenni. 
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy figyelemmel kíséri az adatkezeléssel 
kapcsolatos európai és hazai jogszabály módosításokat, és jelen Adatvédelmi és Adatkezelési 
Szabályzatot szükség esetén módosítja a jogszerű adatkezelés és adatfeldolgozás érdekében.  
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Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a jövőre nézve egyoldalúan 
módosítsa. Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat hatályos változatát (annak módosítását) 
az www.econoserve-palyazat.hu oldalon található honlapon közzéteszi és/vagy az érintetteket 
haladéktalanul közvetlenül tájékoztatja. 

 

 

Econoserve Pályázati Kft. 
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