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BEVEZETES
A természetesszeméIyekneka szeméIyes adatok keze!ésetekintetébentörténő
védelmérőI
ésaz ilyen adatokszabad áramlásárol,valaminta 95/46/EKrendelethatátyon
kívül helyezésérőlszólo Az EURŐPA\ PARLAMENT És ,q IANÁcs EU) 2016i67g
RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezető megfelető
intézkedéseket
hoz annak érdekében,hogy az érÍntett
részérea személyesadatok
kezelésérevonatkozo,mindenegyes tájékoztatásttömör, áttátható,érthetőéskönnyen
hozzáférhetőformában, világosan és kozérthetőenmegfogalmazvanyújtsa,továbbá
hogy az Adatkezelő elősegÍtiaz érintett
jogainak a gyakorlását.
Az érintettelőzetes tájékoztatásiköte|ezettségét
az informáciis önrendelkezésijogril és
az információszabadságról2011. éviCXll. töruényis előírja.
Az alábbiakban olvashato tájékoztatássale jogszabályi kötelezettségünknekteszunk
eleget.
A tájékoztatást
közzé kelltenni az intézmény
honlapján,vagy az érintettszemélyrészére
kérésére
meg kell küldeni.
I. FEJEZET
Az ADAT KEZELö MEG NEVEzÉs E
E tájékoáatáskiadója,egybenaz Adatkeze|ő:
Cégnév:
Egészségmegőrzési
Központ
Székhe|y:
24oo.Dunaújváros,
Erke|kert23.
Adószám:
15365037-1-27
KépviseIo:
KleinnéNémeth
Judit
Te|efonszám:
251412123,
2012374288
E.mailcím:
egmeg92@gmail.com
Honlap:
www.emkd.hu
(a továbbiakban: lntézmény)
II.FEJEZET

ADATFELDoLGoZóKmecnEvEzÉsE
Adatfeldolgozó: az a természetes
vagyjogiszemély,közhata|miszerv,ügynökségVagy
bárme|yegyébszerv,amelyaz adatkezelőnevében
szemé|yes
adatokatkeze|;(Rende|ét
4. cikk8.)
Az lntézmény
a webo|da|folyamatosés megfelelőműködőképességének
biZosítása,
során adatíeldo|gozót
vehet igénybe.
Az adatfe|doIgozó
igénybevéte|éhez
nem kell az érintett
előzetes beleegyezése,
de
szükségesatájékoÁatása.Ennek megfelelőena következő tájékoztatást
adjukaz
Intézmény
á|taIigénybe
vettadatfe|do|gozókról:
1. Az lntézmény
lT szolgáltatóia

(1) Az lntézménya honlapja fenntartásáhozés keze!éséhezadatfe|do]gozótvesz
igénybe,aki az lT szolgáltatásokat(tárhelyszolgáltatás)biáosítja,ésennekkeretében
.
a vele fenná||ószerzódésünktartamáig keze|i a honlaponmegadottszemé|yes
adatokat,az á|ta|avégzettműveleta szemé|yesadatoktáro|ásaa szerveren.
(2) Ezen adatfe|dolgoző
megnevezésea következő:
Cégnév: DUNA TRADE OOMPUTER KFT.
Építőkút1a
14.3t1.
Székhely: 24ooDunaújváros,
Cégjegyzékszám:
07.09-018801
Adószám: 22776013-2.07
Képviselő: JuhászGábor
Telefonszám:06 30'979 2046
E-mailcím: qabor.juhasz@dunacomp.hu
Honlap:
www.dunacomp.hu
2. Szám|ázás
(1)A Szolgáltatóaz e|ektronikus
szám|akibocsátásaérdekében
által megadott
azérintett
adatokat)(XX cégrészére.
(2) Az adattovábbítás
cé!ja:az érintettrészéreelektronikusd'ljbekérő
szám|a kiá|lítása,
melyeta szo|gáltatóelektronikusúton,az érintett
által megadottemailcímrekü|d.
3. Egyébadatfeldolgozók

DMJV onkormányzata

2400.
Dunaújvaros,Adatfeldolgozás
1-3.
Yároshénatér
2400. Dunaújvaros,
György ttt35/a.

Adatfeldo1gozó

III.FEJEZET

Az ADATKEZELÉS
JoGszERÚsÉoÉneK
BETosírÁsn
í . Adatkezetésaz Lri ntEtt hozzájáru|ása atapján
(1) Amennyibenaz lntézmény
hozzájárulásonalapu|óadatkezeléstkívánvégezni,az
érintetthozzájárulásátszemé|yesadatai keze|éséhez
az adatkeze|ésiszabályzatban
éstájékoáatássa!ke!!kérni.
meghatározott
adatkérőlap szerintitarta|ommal
(2) Hozd1áruIásnakmlnősü|az ts, ha az érintettaz intézmény
interneteshonlapjának
az lnformációstársada|ommal
megtekintése
során bejelöl egy errevonatkozónégyzetet,

összefüggő szo|gáltatásokigénybevéte|e
során erre Vonatkozőtechnikaibeállításokat
hajtvégre,valamintbármelyegyébolyannyi|atkozat
vagycse|ekedetis, amelyaz adott
összefüggésbenaz érintetthozzájáru|ásátszemélyesadatainaktervezettkeze|éséhez
jelzi.A ha|lgatás,
egyérte|műen
az e|őrebeje|ö|tnégyzet
Vagya nemcse|ekvés
ezértnem
minősü | hozzájáru|ásnak.
(3)A hozzájáru|ásaz ugyanazoncélvagy cé|okérdekében
végzettösszes adatkeze|ési
tevékenységre
kiterjed.Ha az adatkeze|ésegyszerre több cé|tis szo|gál, akkor a
hozzájárulástaz összes adatkeze|ési
cé|ravonatkozóanmeg kel|adni.
(4) Ha az érintetthozzájáru|ásátolyan írásbe|inyilatkozatkeretébenadja meg, ame|y
más ügyekre is vonatkozik- pl, értékesítési,
szolgáltatásiszerződésmegkötése- a
hozzájárulásirántikére|met
ezektől a más ügyektő|egyérte|műen
megkülönböZethető
módon kell e|őadni,érthetőés könnyen hozzáférhetőformában,viIágosés egyszerű
nye|vezette|'
Az érintett
hozzdjáru|ásáttarta|mazőilyennyi|atkozat
bárme|yolyan része,
amelysértia Rende|etet,
köte|ező erővel nem bír.
(5)Az intézmény
nemkötheti szerződésmegkötését,
teljesítését
o|yanszemélyesadatok
kezeléséhez
va|ó hozzájárulásmegadásához,amelyeknem szükségeseka szeződés
te|jesítéséhez.
(6) A hozzájárulásvisszavonásátugyanolyanegyszerűmódon kell lehetővétenni,mint
annakmegadását.
(7) Ha a személyesadatfelvételére
az érintetthozzé|átru!ásáva|
kerü|tsor,aZ adatkezelő
a felvett adatokat törvény e|térőrende|kezésének
hiányában a rá vonatkozó jogi
kötelezettségte|jesítése
céljábó|további kÜlön hozzájárulásné|kü|,
valamintaz érintett
hozzájáru|ásának visszavonását követően is kezeIheti.
2. Jogi köte|ezettségteljesítésén
alapuló adatkezelés
(1) A jogi köte|ezettségen
a|apu|óadatkezelés
eseténa keze|hetőadatokkörére,az
adatkezelés
cé|jára,
az adatoktárolásánakidótartamára,
a címzettekre
az alapulszoIgáló
jogszabályrendeIkezései
irányadók.
(2) A jogi köte|ezettségte|jesítésejogcíména|apu|ó adatkezelés az érintett
jogszabáIyhatározzameg.Az érintettel
hozzájárulásátó|független,mive|az adatkeze|ést
az adatkeze|és
megkezdéseelőttez esetbenközö|ni ke||,hogyaz adatkeze|és
kötelező,
továbbá az érintettet
az adatkeze|ésmegkezdéseelőtt egyérte|műen
és rész|etesen
tájékoztatnikell az adatai kezeléséve|
kapcso|atosmindentényről,így különösen az
jogosu|t
adatkezeléscéljáró|ésjogalapjáró|,az adatkeze|ésre
és az adatfe|dolgozásra
szemé|yérő|,
az adatkezelésidőtartamáról,arró|, ha az érintettszemé|yesadataitaz
adatkezelőa rá vonatkozójogi kötelezettséga|apjánkeze|i,i||etvearról, hogy kik
ismerhetikmegaz adatokat.A tájékoztatásnak
ki kellterjednie
az érintett
adatkeze|éssel
kapcso|atosjogaira és jogorvoslatilehetőségeireis. Kötelező adatkeze|éseseténa
tájékoáatás megtörtéhhet az előbbi informáclókat tartalmazó jogszabályi
rendelkezésekre
való utalásnyilvánosságra
hozatalávalis.
3. Az érintettjogainak elősegítése
Az lntézmény
valamennyiadatkezelésesorán köteles biztosítaniaz érintettjogainak
gyakorlását.

IV.FEJEZET

LÁToGATóIRolrxezelÉs A HoNLAPoN
1.Tájékoztatáss ütik (cookie) a l kaImazásá ró|
ke||a sütik a|ka|mazásáról,és ehhez - a
A hon|apra|átogatóta honlapontájékoztatni
. a
szükségesmunkamenet(session)sütlk kivételéve|
technikailagelengedhetet|enül
hozzájárulását keI|kémi.
(1).Áfta|ánostájékoáatása sÜtikről
webolda!kü|da |átogató
1.1.A süti (angolu|
cookie)egy oIyanadat,amita meg|átogatott
(vá|tozónév-érték
hogy
formában),
az e|tároljaés későbbugyanaza
böngészőjének
Ieheta
érvényes
A sütinek|ehetérvényessége,
webolda|be is tudjatö|tenia tarta|mát.
kérésnél
is.
A
későbbiekben
minden
HTTP(S)
ideig
de
korlátlan
böngészőbezárásáig,
ezeketaz adatokatis e|kÜ|dia böngésző a szervernek.Ezá|ta|a felhaszná|ógépén|évő
adatokatmódosítja.
fogvaszÜkségvan
hogyaz weboIda|szolgáltatásoktermészeténé|
1.2.A süti !ényege,
(p|.
hogy belépettaz o|da|ra)és annak
arra, hogy egy fe|haszná|ótmegjelöljön
megfe|e|ően
tudja a következőkbenkezelni.A veszé|yeabban rej|ik,hogy erről a
felhaszná|ónaknem minden esetben van tudomása és a|ka|masIehet arra, hogy
vagymás szo|gá|tató,
be
akineka tarta|ma
felhasználótkövesse a webo|dalüzeme|tetője
(pl.Facebook,Goog|eAna|ytics),
ró|a,ebben
ezá|talprofi|jön|étre
van építve
az otda|ban
az esetbenpediga sütitartalmaszemélyesadatnaktekintheto.
1.3.A sÜtikfajtái:
(session)sütik:ame|yek
szükségesmunkamenet
e|engedhetetlenü|
1.3.1.Technikai|ag
nélkül az oldaI egyszerűen nem működne funkcioná|isan,ezek a fe|haszná|ó
p|.annakkeze|éséhez
mittetta kosárba,
szükséges,hogy be|épett-e,
azonosításához,
ami
a többi adata szerverenkerültáro|ásra,
egy session.id|etárolása,
stb.Ez je||emzően
jól
van
nem
ha
süti
értéke
vonatkozása,
a
session
ígybiáonságosabb.Van biáonsági
szükséges,
generá|va,
fenná||,ezértfeltétlenü|
támadásveszé|ye
akkorsession-hijacking
generálva.Más termino|ógiáksession
hogy megfelelőenlegyenekezek az értékek
tör|ődnek (egy
cookie-nakhívnakniindensütit, amik a böngészőbő|va|ó kilépéskor
a ki|épésig).
az e|indítástó!
sessionegy böngészőhaszná|at
1.3.2. Haszná|atotelősegítősütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, ame|yek
mi|yenformábanszeretnéa felhaszná|ó
megjegyzika fe|haszná|ővá|asáásait,pé|dáu|
sÜtiben
adatokatjelentik.
a
tároltbeá||ítási
az o|daltlátni.Ezek a fajtasütik|ényegében
álta|ában
biztosítósütik:bár nemsok közük Vana ''te|jesítmény'..hez,
1.3.3.Te|jesítményt
gyűjtenek
a
felhaszná|ónak
információkat
a
amelyek
így nevezik azokat a sütiket,
eItö|tött idejéről,kattintásairól.Ezek
meglátogatott
weboldalonbelÜ|ivise|kedésérő],
je||emzően
(p|.Goog|eAna|ytics,
AdWords,Facebook).Ezek
harmadikfél.alka|mazásai
a|kalmasak.
a látogatórólprofi|a|kotás készítésére
nem köte|ező.Visszaá||íthatja
1.4.A sütikhasználatánakelfogadása,engedé|yezése
hogyaz utasítsae| az összes cookie.t,vagy hogy je|ezze,ha a
böngészőjebeá||ításait,
rendszeréppenegy cookie.tkÜ|d.A legtöbbböngészőugyana|apérte|mezettként
annak
megvá|toztathatóak
automatikusan
elfogadjaa sütiket,de ezek á|ta|ában

érdekében,
hogymegakadá|yozható
|egyenaz automatikus
e|fogadásésminden
alka!ommaI
felaján|ja
a vá|asztásIehetőségét.
A |egnépszerŰbb
böngészőksÜtibeállításairi|
az a|ábbilinkekentájékozódhat
Google
Chrome:https://support.oooole.com/accounts/answer/61416?hl=hu
'
' Firefox:https://support.mozilla.orq/hu/kb/sutik-enoedelvezese-es-tiltasa-amitweboldak-haszn
' Microsoft!nternetExplorer11:http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manaoe-cookies#ie=ie-1
1
' MicrosoftlnternetExplorer10:http://wlndows.microsoft.com/hu-hu/internetexpIorer/de Iete-manaoe-cookles#ie=ie-10-wln-7
' MicrosoftInternetExplorer9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-mana0e-cookies#ie=ie-9
' MicrosoftlnternetExplorer8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/de lete-manaoe-cookies#ie=
ie-8
Microsoft
Edge:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edoe-privacv-faq
'
. Safari: https://su
pport.apple.
com/hu-h
u/HT201265
Mindezekmellettazonbanfe|hívjuk
a figye|met
arra,hogyelőfordu|hat,
hogybizonyos
webhe|yfunkciok
vagy-szo|gáltatások
nemfognakmegfe|elően
működnicookie.k
né|kül.

(2).A honlaponalka|mazott
sütik
2.1' Technikai|ag
eIengedhetet|enül
(session)sütik
szükségesmunkamenet
Az adatkeze|és
cé!ja:
a hon|apmegfe|e|ő
működésének
biztosítása.
Ezek a sütikahhoz
szükségesek,
hogya látogatókböngészhessék
a weboldalt,
zökkenőmentesenésteljes
körűen használhassákannakfunkcióit,a webo|dalon
keresztü!e!érhető
szo|gáltatásokat,
így- többek között. különösen a |átogatóá|ta|az adott o|da|akonvégzettműve|etek
megjegyzését
vagy a bejelentkezettfelhasználó azonosításáÍegy látogatássorán. Ezen
sütik adatkezelésének
időtartamakizárolaga látogatóaktuális|átogatásáravonatkozik,
a munkamenetvégeáéve|,
i||etve
a böngészőbezárásáva|a sÜtike fqtája automatikusan
törlődik a számítógépéról.
joga|apjaaz elektronikuskereskedelmiszolgá|tatások,
Ezen adatkezelés
valamintaz
információstársada|miszolgáltatásokegyes kérdéseiről
szóló 2oo1. cVIl|. törvény
(Elkertv.)13lA. s (3) bekezdése,ame|yszerinta szo|gáltatóa szo|gáltatásnyújtása
cé|jából keze|heti azon szemé|yesadatokat, amelyek a szolgá|tatás nyújtásához
technikalIage|engedhetetlenül
szükségesek.A szo|gá|tatónakaz egyéb feltételek
azonossága eseténúgy kell megválasztaniaés minden esetben oly módon ke||
üzemeltetnieaz információstársada|omma!összefüggő szolgá|tatásnyújtásasorán
alkalmazotteszközöket,. hogyszemélyesadatokkeze|ésére
csak akkor kerüIjönsor, ha
ez a szo|gáItatásnyújtásáhozés az e törvényben meghatározottegyéb célok
te|jesüléséhez
fe|tét]enü|
szükséges,azonbanebben az esetbenis csak a szükséges
mértékben
ésideig.
2.2 HasználatotelőseQítősütik

Ezek megjegyzika fe|haszná|óválasztásait,példáu|milyen formában szeretnéa
fe|haszná|őaz oldalt |átni.Ezek a fajta sütik lényegében
a sütiben táro|tbeállítási
jelentik.
adatokat
jogalapjaa |átogatóhozzájáru|ása,
Az adatkeze!és
Az adatkezelés
hatékonyságának
növe!ése,felhaszná|óiélmény
cé|ja:A szo|gá|tatás
növe|ése,a hon|aphaszná|atának
kényelmesebbé
tétele.
Van,a webolda|csak hozzáférésfelismer(het)i
Ez az adat inkábba fe|haszná|őgépén
áltaIaa |átogatót.
2.3 Teljesítményt
biáosítósütik
lnformációkat gyűjtenek a fe!használónak a meg|átogatottwebo|da|onbelÜli
Ezekje||emzően
viselkedésérő|,
eltö|töttidejérőI,
kattintásairó|.
harmadikfé|
alkalmazásai
(pl.GoogleAnalytics,AdWords).
joga|apja:az érintett
hozzájáru|ása.
Az adatkeze|és
reklámaján|atok
küldése.
Az adatkeze|és
cé|ja:
a honlape|emzése,

2,Tájékoztatőa |átogatássorán létrejövő technikai adatokró|
A működés során technikai|agrögzítésrekerü|neka !átogató számítógépének
azon
adatai, me|yek a szo|gáltatásigénybevétele so.rán generálódnak és me|yeket
rögzít.Ezen
a szo|gá|tatórendszerea technikaifo|yamatokautomatikuseredményeként
Az adatokhoz
fe|haszná|ói
adatokka!nemösszekapcso|hatóak.
adatokegyébszemé|yes
kizárőlag a szolgáltató férhozzá.
A !átogatássorán keze|tadatkör:a webo|dalhasználatasorán a látogatóró|,i||etveaz
haszná|teszközrő|az alábbiadatokatrögzíthetiéskeze|heti:
á|talaböngészésre
. azlátogató által haszná|tlP cím,
. a böngészőtípusa,
. a böngészésre
jel|emzői(beá||ított
nyelv),
haszná|teszköz operációsrendszerének
.látogatásidőpontja,
. a meglátogatott
(a|)oldal,
funkcióvagyszolgá|tatás.
Ezeket az adatokatmaximum90 napig őrizzúkmeg ése|sősorbanbiztonsági
k.
incidensekvizsgálatáhozhasználhatju
közösségi o|dalain
3. Közösségi irányelvek/ Adatkezelésaz intézmény
(1) Az intézmény
cé!jábó!
népszerűsítése
termékei,szolgá|tatásaimegismertetése,
(Közösségi
o|dalak),me|yeka következő: Facebook.
közösségi olda|akattartfent
(2\ Az intézmény
Közösségi o|da|ainfelettkérdésnem minősü|hivatalosanbenyújtott
panasznak.
(3) Az intézmény
Facebook Közösségi oldalaina látogatóká|ta|közzétettszemélyes
nem kezeli.
adatokatazintézmény
(4) A |átogatókraaz adott Közösségi o|dal Adatvéde|mi.és Szolgá|tatásiFe|tételei
irányadók.
'+'

(5) A Közösségi o|da|akon
tettjogellenes,Vagy sértőtarta|ompub|ikálásaeseténaz
intézmény
e|őzetesértesítés
né|külkizárhatjaaz érintettet
a tagok közü|, Vagytörölheti
hozzásző|ását'
(6) Az intézmény
nem fe|el a Közösségi olda|akon,a felhasználóká|tal közzétett
jogszabá|ytsértőadattartalmakért,
hozzászi]ásokért.
Az intézmény
nemfe|elsemmilyen,
a Közösségi olda|ak működésébő|adódó hibáért,Üzemzavarértvagy a rendszer
működ ésénekmegvá|toztatásá
bó| fakadó problé
máért.

V. FEJEZET

t elÉt<ozTATÁs
Az ÉRINTETT
szEMÉlv.looARóL
l. Az érintettjogai röviden összefog|alva:
joggyakor|ásának
1. At!áthatótájékoáatás,kommunikációésaz érintett
e|ősegítése
2. E}őzetestájékozódáshozvaló jog - ha a szemé|yesadatokataz érintettő|
gyűjtik
3. Az érintett
tájékoZatásaésa rende|kezésére
bocsátandólnformációk,ha a
szemé|yesadatokataz adatkeze|őnemtőIeszereztemeg
joga
4. Az érintett
hozzáférésl
5. A helyesbítéshez
va|ójog
6. A törléshezva|ó jog (,,aze|feledtetéshez
való jog'')
7. Az adatkezeléskor|átozásáhozvaló jog
8. A szemé|yesadatokhe|yesbítéséhez
vagytörléséhez,i||etveaz adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítésiköte lezettség
9. k. adathordozhatósághoz
va|ójog
jog
10.A ti|takozáshoz
va!ó
11' Automatizá|t
döntéshozatal
egyediÜgyekben,beleértve
a profilalkotást
12. Kor|átozások
13,Az érintett
tájékoztatása
az adatvédelmi
lncidensrő|
14. Afelügye|eti
hatóságnáltörténőpanasáéte|hez
va|ójog (hatóságijogorvoslathoz
jog)
va|ó
15.A felÜgyeleti
hatóságga|szembenihatékony
bíróságijogorvoslathoz
va|ójog
16.Az adatkezelőve|
vagyaz adatfe|dolgozóvaI
szembenihatékony
bírósági
jogorvoslathoz
való jog
ll. Az érintettjogai rész|etesen:
1. Áuatnato tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakor|ásának
elősegítése
1.1. Azadatkeze|őnek azérintettrészérea szemétyesadatok kezetésére
vonatkozó
va|amennyiinformációtés minden egyes tájékoáatásttömör, átlátható,érthetőés
könnyen hozzáférhetőformában, világosan és közérthetően megfoga|mazvake||
nyújtania,kÜ|önösen. a gyermekeknekcímzettbárme|y információ esetében.Az
információkat
írásbanVagymás módon- ideértve
adottesetbenaz elektronikus
utatis kel! megadni'Az érintettkérésére
szóbe|i tájékoztatásis adható, feltéve,hogy más
módon igazoltákaz érintett
személyazonosságát.

jogainaka gyakorlását.
az érintett
1.2. Azadatkezelőnekelő ke||segítenie
késede|emnélkü|,de mindenfé|eképpen
a kére|em
1.3. Az adatkezeIőindoko|atlan
a jogaigyakor|ására
számítottegy hónaponbelÜ!tájékoáatja
az érintettet
beérkezésétő|
E határidő a Rende|etbenírt
irányuló kére|menyomán hozott intézkedésekrőI.
tájékoáatni
ame|yrő|az érintettet
fe|téte|ekke|
továbbikéthónappalmeghosszabbítható.
kell.
az érintett
kére|me
nyomán,késedelem
1.4.Ha az adatkeze|őnemtesz intézkedéseket
számítottegy hónapon belÜltájékoztatja
nélkü|,de |egkésőbba kére|embeérkezésétő|
panasá
okairól,valamintarró|,hogyaz érintett
elmaradásának
az érintettetazintézkedés
hatóságná|,ésé|hetbíróságijogorvoslatijogáva|.
nyújthat
be va|amelyfe|ügye|eti
1.5. Az adatkeze|ő az információkatés az érintettjogairóI szó|ó tájékoáatást és
azonbana Rendeletbenírtesetekbendíjszámítható
intézkedést
díjmentesen
biztosítja,
fel.
A rész|etes
szabá|yoka Rende|et12 cikkea|attta|á|hatók.
2.'E|őzetestájékozódáshozvaIó jog - ha a személyesadatokataz érintettőlgyiijtik
2.1. Az érintettjogosult arra, hogy az adatkeze|ésse|összefüggő tényekrőlés
mege|őzőentájékoáatástkapjon.Ennek
információkró|az adatkeze|ésmegkezdését
keretében
az érintettet
tájékoáatnikel|:
kilétéről
ése|érhetőségeirő|,
a) az adatkezelőésképvise|ője
(ha van ilyen),
e|érhetőségeirő|
b) az adatvéde|mitisztviselő
c) a személyes adatok tervezett kezelésénekcéljáról, va|amint az adatkeze|és
jogaIapjáróI'
a|apu|óadatkeze|és
esetén,az adatkezelővagyharmadik
d)jogosérdekérvényesítésén
féljogosérdekeirő|,
e) a szemé|yesadatok címzettjeiről- akikke|a szemé|yesadatot köz|ik - , il|etvea
kategóriáiról,
ha van ilyen;
címzettek
e) adott esetben annak tényéről,hogy az adatkezelő harmadik országba Vagy
kívánjatovábbítani
a szemé|yesadatokat.
nemzetközi szervezetrészére
az adatkezelőnekaz
2.2. A tisztességesés át|áthatóadatkezelésbiztosítsaérdekében
érintetteta következő kiegészítőinformációkró| keIl tájékoáatnia:
a) a személyesadatok táro|ásánakidőtartamáról,Vagy ha ez nem lehetséges,ezen
időtartammeghatározásánakszempontjairó|
;
jogáró|,
azadatkeze|őtő|a rá vonatkozószemélyes
hogykérelmezheti
b) azérintettazon
korlátozását,
törlésétvagy keze|ésének
azok he|yesbítését,
adatokhozvalő hozzáférést,
és ti|takozhataz i|yen személyesadatok kezelése eIlen, va|amint az érintett
oz va|őjogárót;
adathordozhatóságh
c) az érintettnúzáiárulásán alapuló adatkeze|éseseténarró|, hogy a hozzőjárulás
bármelyidőpontbantö.lténővisszavonásáhozvaIójog, amelynem érintia visszavonás
e|őtta hozzájáru|ása |apján végrehajtottadatkezelésjogszerűségét;
jogáró|;
d) a fe|ügye|eti
hatósághozcímzettpanasz benyújtásának
e) arról, hogy a szemé|yesadat szo|gá|tatásajogszabályon Vagy szeződéses
valaminthogyaz érintett
köte|ezettségen
alapulvagy szerződéskötéséneke|őfe|tétele.e,
köte|es.e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges
gá ltatáse|maradása ;
következményei
kkeljá rhataz adatszo|
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f) az automatizá|t
döntéshozata|
tényérő|,
ideértve
a profi|a|kotást
is, vaIamint|ega|ább
ezekben az esetekben az aIka|mazott!ogikáró|, és arra vonatkozóan érthető
információkról,hogy az ilyen adatkeze|és
mi|yenje|entőségge|,
és az érintettre
nézve
mi|yenvárható következményekke|
bír'
2,3' Ha az adatkezelóa személyesadatokona gyűjtésük
cé!játó|
e|térőcé|bóltovábbi
adatkeze|ést
kívánvégezni,a további adatkezeléstmege|őzőentájékoáatniakell az
érintettet
errő|az e]térőcé|rólésmindenrelevánskiegészítő
információró|.
Az előzetes tájékozódáshozvaIó jog részletesszabá|yaita Rendelet 13. cikke
tarlalmazza.
3. Az érintetttáiékoztatásaés a rendelkezésérebocsátandó információk, ha a
szemé|yesadatokataz adatkeze|őnem tő|e szerezte meg
3.í. Ha az adatkeze|őa szemé|yesadatokatnem az érintettő|
szereáe meg,az érintettet
az adatkeze|őnek
a szemé|yes
adatokmegszerzésétő|
számított
legkésőbb
egy hónapon
belü|;ha a személyesadatokataz érintette|
va|ó kapcso|attartáscéljárahaszná|ják,
lega|ábbaz érintette|
va|ó elsó kapcso|atfe|véte|
alkalmáva|;vagy ha várhatóanmás
címzette]
is köz|ik az adatokat,|egkésőbb
a szemé|yesadatokelső alkalommalva|ó
köz|ésekorté4ékoztatnia
kell az előbbi 2. pontbanírttényekrő|
ésinformációkró|,
továbbá
az érintett
szemé|yes
adatokkategóriáiról,valaminta személyesadatokforrásárólés
adottesetbenarról, hogy az adatoknyi|vánosanhozzáférhető
forrásokbó|származnake.
3.2.A továbbiszabályokraaz e!őbbi2. pontban(E|őzetestájékozódáshoz
va|ójog)írtak
irányadók.
E tájékoZatásrészletesszabá|yaita Rende|et14. cikke tarta|mazza.
4. Az érintetthozzáÍérésijoga
4.1.
érintettjogosu|t arra, hogy az adatkezelőtő| visszajelzéstkapjon arra
vonatkozóan,
^z
hogy szemé|yesadatainakkeze!ésefolyamatbanVan.e, és ha i|yen
adatkeze|és
fo|yamatban
van,jogosu|tarra,hogya személyes
adatokhozésaz e|őbbi2pontban
3.
írtkapcso|ódóinformációkhoz
hozzáférést
kapjon.(Rende|et15.cikk).
4.2. Ha szemé|yesadatoknakharmadikországba Vagy nemzetközi szewezetrészére
történő továbbításárakerü! Sor, az érintettjogosuItarra, hogy tájékoáatástkapjona
továbbításra
garanciákról.
vonatkozőana Rendelet46. cikkszerintimegfe|e|ő
4.3. Az adatkeze!őnek
az adatkeze|és
tárgyátképezőszemélyesadatokmáso|atátaz
érintettrendelkezésére
kell bocsátania.Az érintettá|tal kérttovábbi máso|atokért
az
adatkezelőaz adminisztratív
köItségekena|apuló,észszerűmértékű
díjatszámíthatfel.
.jogára vonatkozó rész|etes
Az érintetthozzáÍérési
szabályokat a Rende|t 15. cikke
tarlalmazza.

5. A helyesbítéshez
való jog

jogosultarra,hogykérésére
késedelem
nélkü|
az Adatkeze|őindokolat|an
5.1.Az érintett
adatokat.
szemé|yes
he|yesbítse
ará vonatkozópontat|an
jogosu|tarra,hogykérjea hiányos
célját,
az érintett
véveaz adatkezelés
5.2.Figye|embe
nyi|atkozat
útjántörténő- kiegészítését
személyesadatok_ egyebekmel|ettkiegészítő
is.
Ezen szabá|yokata Rendelet16. cikke tartalmazza.
való jog'')
6. A törléshezvaIó jog (,,azelfe|edtetéshez
jogosultarra,hogykérésére
né|kül
az adatkeze|őindoko|at|an
késedelem
6.1.Az érlntett
törö|je a rá vonatkozószemélyesadatokat,az adatkeze|őpedig köteIes arra, hogy az
késedelem
né|kü|
törö|je ha
adatokatindoko|at|an
érintettre
vonatkozószemé|yes
a) a szemé|yesadatokramár nincs szükségabbó| a céIbó|,ame|ybó|azokatgyűjtötték
vagy más módonkeze|ték;
b) az érlntettvisszavonja az adatkeze|ésa|apját képező hozzájáru|ását,és az
nincsmás joga|apja;
adatkeze|ésnek
e||en,ésnincse|sőbbséget
é|vezőjogszerűok az
az adatkeze|ése
c) az érintett
ti|takozik
adatkezelésre,
d) a személyesadatokatjogellenesenkezelték;
jogban
e) a szemé|yesadatokataz adatkeze|őrealkalmazandóuniós vagy tagá||ami
te|jesítéséhez
törö|ni kel|;
előírtjogikötelezettség
0 a személyes adatok gyűjtéséreközvet|enü| gyermeknek kíná|t, információs
kínálásáva|
kapcso|atosan
kerü|tsor.
társadalomma|
összefüggő szo|gáltatások
ha az adatkezelés
szÜkséges
6.2.A tör|éshezvaló jog nemérvényesíthető,
szabadságáhozés a tájékozódáshozva|ó jog gyakor|ása
a) a vé|eménynyi|vánítás
cé|jából;
b) az adatkezelőrealka|mazandóuniós vagy tagá||amijog szerinti kötelezettség
i||etveközérdekbő|vagy az adatkeze|őreruházottközhata|mijogosítvány
teljesítése,
gyakorlása keretében végzettfeladat végrehajtásacéljábó l;
érintőközérdekalapján;
c) a népegészségügy
területét
d) a közérdekűarchivá|áscé|jábó|,tudományosés történe|mikutatásicé|bó|Vagy
|ehetet|enné
tenné
a törléshezva|ójog va|ószínűsíthetően
statisáikaicé|bó|,
amennylben
Vagy
vagy komo|yanveszé|yeáetné
eá az adatkezelést;
illetvevéde|méhez.
érvényesítéséhez,
e) jogi igények
e|őterjesztéséhez,
szabáIyokata Rende|et17.cikketarla|mazza.
A törléshezva|ójogravonatkozórész|etes

7, Atr,adatkezelés.kor|átozásáhozvaló iog
adatokata táro|áskivételével
korlátozásaesetén azilyenszemé|yes
7.1. Azadatkeze!és
érvényesítéséhez
hozzájárulásáva!,Vagyjogi igényeke|őterjesztéséhez,
csak az érintett
jogainak
jogi
védelme
Vagy
szemé|y
Vagy más természetes
Vagy védelméhez,
lehetkezelni.
fontosközérdekébő|
va|amelytagá||am
Vagyaz U.nió,i||etve
érdekében,
jogosu|tarra,hogy kérésére
ha
az Adatkeze|őkorlátozzaaz adatkezelést
7.2. Azérintett
te|jesü|:
ha az a|ábbiakvalame|yike
- /1 *

a) az érintettvitatjaa szemé|yesadatokpontosságát,ez esetbena korlátozás arraaz
időtartamravonatkozik, ame|y lehetővéteszi, hogy az Adatkeze|ő e||enőrizzea
személyesadatokpontosságát;
jogellenes,és az érintett
b) az adatkezelés
e!|enziaz adatoktörlését,
és ehe|yettkéri
azok feIhasználásánakkorlátozását;
c) azAdatkeze|őnek
már nincsszükségea szemé|yes
adatokraadatkezetés
céljából,de
az érintettigényli azokat jogi igények e|őterjesáéséhez,érvényesítéséhez
Vagy
véde|méhez;
Vagy
d) azérintett
tiltakozottaz adatkezelése||en;ez esetbena korlátozásarraaz idotartamra
vonatkozik,amíg megállapításranem kerü], hogy az adatkezelő jogos indokai
jogosindokaiva|
e|sőbbséget
é|veznek-e
az érintett
szemben.
7.3.Az adatkezeléskorlátozásánakfeloldásárólaz érintettet
előzetesentájékoáatnike||.
A vonatkozőszabá|yokata Rende|et18. cikke tarta|mazza.
8. A személyesadatok heIyesbítéséhez
vagy törléséhez,il|etveaz adatkezetés
korlátozásá hoz kapcso|ódó éÉesítés
i köte lezettség
Az adatkezelőmindenolyan címzettettájékoáatvalamennyihelyesbítésrő|,
tör|ésrő!
vagy adatkeze]és-kor|átozásróI,
akive|,i||etveamellye|a szemé|yesadatotközö|ték,
kivéve,ha ez lehetet|ennek
bizonyu|,vagy aránytalanu|
nagy erőfeszítést
igénye|.
Az
érintettet
kérésére
az adatkeze|őtájékoztatja
e címzettekről.
E szabá|yoka Rende|et19.cikkea|atttalá|hatók.
9. Az adathordozhatósághozvaló jog
jogosu|tarra,hogya rá vonatkozi,á|tala
9.í. A Rende|etben
írtfe|tételekke|
az érintett
egy adatkeze|őrende|kezésére
bocsátottszemélyesadatokattago|t,széles körben
haszná|t,géppe|olvashatóformátumban
megkapja,továbbájogosultarra,hogyezeket
az adatokategy másik adatkeze|őnektovábbítsaané|kü|,
hogy ezt akadá|yoznáaz az
adatkezelő,amelyneka személyesadatokata rende|kezésére
bocsátotta,ha
a) az adatkezeléshozzt1áruláson,vagy szerződésenalapu|;és
b) az adatkezelés
automatizált
módontörténik.
9.2. Azérintett
kérhetia személyesadatokadatkeze|őkközötti közvet|entovábbításátis.
jog gyakorlásanemsértheti
9.3.Az adathordozhatósághozva|ő
a Rendelet17.cikkét(A
jog'').
tör|éshezvaló jog (,,aze|fe|edtetéshez
jog nem
va|ó
Az adtahordozhatósághozvaló
a|ka|mazandóabban az esetben,ha az adatkeze|ésközérdekűvagy az adatkezetőre
ruházott közhata|mi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett fe|adat
végrehajtásáhozszükséges. E jog nem érinthetihátrányosan mások jogait és
szabadságait.
A részletesszabályokata Rende|et20. cikke tarta|mazza.
10.A tiltakozáshozvaló jog
jogosultarra, hogy a saját he|yzetével
1O.1.Az érintett
kapcso|atosokokbó|bármikor
ti|takozzon
személyesadatainakkozérdeken,
közfe|adatvégrehajtásán
(6. cikk (1) e)) ,
jogos
Vagy
érdeken (6. cikk 0) a|apu|ó kezelése el|en, ideértveaz említett
rende|kezéseken
alapu|óprofilalkotást
is. Ebben az esetbenaz adatkeze|őa személyes

adatokatnemkeze|heti
tovább,kivéve,
ha az adatkezelőbizonyítja,
hogyaz adatkeze|ést
amelyeke|sőbbséget
o|yankényszerítő
erejűjogosokok indokolják,
élveznekaz érintett
jogaival
érdekeivel,
és szabadságaival szemben, Vagy ame|yek jogi igények
vagyvédelméhez
e|őterjesáéséhez,
érvényesítéséhez
kapcso|ód
nak'
1o.2. Ha a szemé|yesadatok keze|éseközvet|en úz|etszerzés
érdekében
történik,az
jogosu|t
a rá vonatkozószemé|yes
érintett
arra,hogybármikorti|takozzon
adatoke célbó|
történő keze|éseellen, ideértvea profilalkotástis, amennyibenaz a közvet|en
uz|etszerzéshez
kapcso|ódik. Ha az érintetttiltakozika személyesadatok közvet|en
üz|etszerzésérdekébentörténő kezelése ellen, akkor a szemé|yes adatok a
nem keze|hetők.
továbbiakban
e cé|bó|
í0.3. Ezen jogokralegkésőbbaz érintettel
va|ó e|ső kapcsolatfe|vétel
során kifejezetten
fe!ke||hívniannakfigye|mét,
ésaz errevonatkozótájékoztatást
egyérte|műen
ésminden
más információtó!
eIkÜ|önítve
ke||megje|eníteni.
10,4.Az érintett
a tiltakozáshozvaló jogot mtjszakielőírásokonalapuló automatizá|t
eszközökke| is gyakorolhatja.
í0.5.Ha a személyesadatokkeze|ésére
tudományoséstörténelmikutatásicé|bó|
Vagy
jogosultarra,hogya saját helyzetéve|
statisáikaicé|bólkerülsor, az érintett
kapcsolatos
okokból ti|takozhassona rá vonatkozó szemé|yes
adatok kezeIéseellen, kivéve,ha az
adatkeze|ésre
közérdekűokbó|végzettfe|adatvégrehajtása
van szÜkség.
érdekében
A vonatkozó szabá|yokata Rendeletcikke tarta|mazza.
í í. AutomatizáItdöntéshozata|egyedi ügyekben,beleértvea profilalkotást
jogosultarra, hogy ne terjedjenki rá az o|yan,klzárő'.agautomatizá|t
11.1.Az érintett
is - a|apulódöntés hatá|ya,ame|yrá néane
adatkeze|ésen
- ideértvea profila|kotást
jelentősmértékben
joghatássaljárnavagyőt hason|óképpen
érintené.
11.2.Ez a jogosu|tság
nema|kalmazandó
abbanaz esetben,ha a döntés:
ésaz adatkeze|őközötti szerződésmegkötéseVagyteljesítése
érdekében
a) az érintett
szükséges;
az adatkezelőrealka|mazandóolyan uniós Vagy tagállamijog teszi
b) meghozata|át
jogainakés szabadságainak,valamintjogos érdekeinek
lehetővé,ame|yaz érintett
is megá||apít;
védelmét
vagy
szolgálómegfelelőintézkedéseket
c) az érintett
kifejezetthozzájáru|ásánalapul.
esetekbenaz adatkeze!őköteles megfele!ő
11.3.Az e|őbbia) és c) pontjábanem|ített
jogainak,szabadságainakésjogosérdekeinek
védelme
intézkedéseket
tenniaz érintett
jogát,
|egaIábbad, a
érdekében,
ideértveaz érintettnek
hogy az adatkeze|őrészéró|
kifqezze, és a döntésse|szemben kifogást
emberi beavatkozástkérjen,á||áspont1át
nyújtson
be.
A továbblszabá|yokata Rende|et22.cikke tarta|mazza.
12.Kor|átozások
Az adatkeze|őreVagy adatfeldo|gozőraalka|mazandóuniós Vagy tagállami jog
jogokésköte|ezettségek
jogalkotásiintézkedésekke|
(Rendelet12.22.cikk,
korlátozhatja
34. cikk, 5. cikk) hatá|yát ha a kor|átozástisáe|etben tartja az a|apvetőjogok és
szabadságoklényeges
tarta|mát.
E kor|átozásfe|téte|eit
a Rende|et23. cikke tarlalmazza.
ri

13.k. érintetttájékoztatásaaz adatvédelmiincidensről
í3.í. Ha az adatvéde|miincidens va|ószínűsíthetően
magas kockázatta|jár a
természetesszemélyekjogairaésszabadságairanézve,az adatkezelőnekindoko|at|an
késede|emné|kü|tájékoztatniakell az érintettetaz adatvéde|miincidensrő|.E
tájékoztatásban
vi|ágosanés közérthetőenismertetnikel| az adatvédelmiincidens
je||egét,
közölni
és
kell|ega|ább
a következőket:
a) az adatvédelmi
tisztviselővagy a továbbitájékoztatástnyÚjtó egyébkapcso|attartó
nevétéselérhetőségeit;
c) ismertetni
ke||az adatvédelmi
incidensbőleredő,va|ószínűsíthető
következményeket;
d) ismertetnike||az adatkeze|őá|ta|az adatvéde|mi
incidens orvoslására tett vagy
tervezettintézkedéseket,
be|eértveadott esetben az adatvédelmiincidensbő|eredő
esetlegeshátrányos következménye
k enyhítésé
t cé|zőintézked
éseket.
13.2.Az érintettet
nem ke||aztél1ékoÁatni,
ha a következő feltéte|ek
bárme|yikete|jesül:
a) azadatkeze|őmegfe|e|ő
technikaiésszervezésivédelmiintézkedéseket
hajtottvégre,
és ezeket az intézkedéseket
incidens
az adatvédelmi
által érintett
adatoktekintetében
alka|mazták,
kÜlönösen azokatazintézkedéseket
a titkosítása|kalmazása
- mintpé|dáu|
-, ame|yeka személyesadatokhozva|ő hozzáférésre
fe| nem jogosítottszemé|yek
számára érteImezhetetle
nnéteszik az adatokat;
b) az adatkeze|őaz adatvédelmi
incidenstkövetően o|yantovábbiintézkedéseket
tett,
jogairaésszabadságairaje|entett,
ame|yekbiztosítják,
hogyaz érintett
magas kockázat
a továbbiakban
va|ószínűsíthetóen
nemva|ósu|meg;
c) a tájékoztatásarányta|anerőfeszítésttenne szükségessé.l|yen esetekben az
érintetteket
nyilvánosanközzétettinformációkútjánke||tájékoZatni,
vagy o|yanhason|ó
intézkedést
kellhozni,ame|ybiáosítjaaz érintettek
hasonlóanhatékony
tájékoztatását'
A továbbiszabályokata Rende|et34. cikke tartalmazza,
14. A fe|ügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági
jogorvoslathozvaló jog)
jogosu|tarra,hogypanaszttegyenegy fe|ügye|eti
Az érlntett
hatóságnál_ kÜ|önösen a
jogsértés
szokásos tartózkodásihelye,a munkahelyevagy a feltéte|ezett
he|yeszerinti
tagá||ambáh
-, ha az érintettmegíté|ése
szerint a rá vonatkozószemé|yesadatok
kezelésemegsértia Rendeletet. Az a felÜgyeletihatóság, ame|yheza panasZ
benyújtották,köte|es tájékoáatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos e|járási
fej|eményekrő|
ésannakeredményérő|,
ideértve
aá is, hogya azúgyfé|jogosu|t
bírósági
jogorvos|attaI
éIni.
E szabályokata Rende|et77. cikke tartalmazza.
í5. A felügyeletihatósággatszembeni hatékonybíróságijogorvostathozva|ó jog
15.1. Az egyébközigazgatási vagy nem bírósági útratartozőjogorvoslatoksére|me
nélkül,mindentermészetes
ésjogiszemélyjogosu|ta hatékony
bíróságijogorvos|atra
a
jogilag
felügyeletihatóság rá.vonatkozó,
kötelező erejűdöntéséve|
szemben.
15.2. Az egyébközigazgatási vagy nem bírósági útratartozó jogorvos|atoksérelme
né|kü|,minden érintettjogosulta hatékonybíróságijogorvoslatra,ha az illetékes

fe|ügyeletihatóság nem foglaIkozika panassza|,Vagy három hónapon be|ü|nem
panasszalkapcso|atose|járásifejleményekró|
tájékoztatja
az érlntettet
a benyújtott
vagy
annakeredményérő|.
í5.3.A fe|ügyeleti
hatóságga|szembenieljárásta fe|ügye|eti
hatóságszékhelyeszerinti
tagá||ambíróságae!őttke||megindítani.
15.4, Ha a feIügyeletihatóság oIyan döntése ellen indítanakeljárást, ame||ye|
kapcsolatbanaz egységességi
mechanlzmuskeretében
a Testületelózőleg véleményt
bocsátottki vagy döntést hozott,a fe|ügye|etihatóság köte|es ezt a vé|eményt
Vagy
döntésta bíróságnakmegkü|deni.
E szabályokata Rendelet78. cikke tarta|mazza.
í6. Az adatkezelővelvagy az adatfeldolgozóva|szembenihatékonybírósági
jogorvosIathozva|ó jog
16.í.A rendelkezésre
álló közigazgatásiVagynem bíróságiútratartozójogorvos|atok
panasáételhez
köZtük a fe|Ügyeleti
hatóságná|történő
va|ójog - sére|me
né|kül,
minden
érintetthatékonybíróságijogorvoslatrajogosult,ha megítélése
szerint a szeméIyes
adatainak e rende|etneknem megfe|előkezelésekövetkeáében megsértették
az e
jogait.
rendeletszerinti
16.2.Az adatkeze|őve|
vagy az adatfe|do|gozóva|
szembenie|járástaz adatkeze|ővagy
az adatfe|dolgozó
tevékenységi
he|yeszerintitagá||am
Az
bíróságaelőttkellmegindítani.
i|yen eljárás megindíthatóaz érlntettszokásos tartózkodási helye szerinti tagállam
bíróságaelőttis, kivéve,ha az adatkezelővagyaz adatfe|do|gozó
valamelytagállamnak
a közhataImijogkörébeneljáró közhatalmiszerve'
E szabá|yokata Rende|et79. cikke tartalmazza.
Ke|t,Dunaújváros,
2018.má4us22.
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