A MEDIMPEX KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE
1.

Általános rendelkezések, elérhetőségek
A MEDIMPEX Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Társaság”) a többek
között a
www.medimpex.hu weboldalon („Weboldal”)
vagy egyéb módon (például:
munkaerőközvetítők, HumanField Vezető- és Specialistakiválasztó Kft., Karrier Hungária Kft., Cpl
Jobs Hungary, Profession.hu Kft.) nyilvánosan meghirdetett álláshelyekre, továbbá meghirdetett
álláshely hiányában – akár elektronikusan, akár telefonon, személyesen vagy postai úton –
jelentkező pályázókkal („Pályázók”) kapcsolatban az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi
Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat kezel.
A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) ezeknek a személyes adatok kezeléséről, valamint
a Pályázók adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást.
A Társaság székhelye: 1134 Budapest, Lehel utca 11.
A Társaság cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043448
A Társaságot nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A Társaság telefonszáma: +36 [20 259 61 72]
A Társaság email címe: titkarsag@medimpex.hu
A Társaság weboldala: www.medimpex.hu
A Társaság képviselője és elérhetőségei: Viktorin Zsolt, viktorin.zsolt@medimpex.hu
A Tájékoztató elérhető a Weboldalon elektronikusan, valamint a Társaság irodáiban papíralapon is.
A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal
módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén a
Pályázók megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. A jelen Tájékoztató módosítására
különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági
gyakorlat, üzleti- vagy munkavállalói igény, új, személyes adatok kezelésével járó tevékenység,
újonnan felfedezett biztonsági kockázat, vagy az érintettektől származó visszajelzés miatt szükség
van.

2.

Az álláspályázatok és az abban foglalt személyes adatok kezelése
A Pályázó álláspályázatának és az abban foglalt valamennyi személyes adatnak a rendelkezésre
bocsátásával szavatolja, hogy (i) azok kizárólag saját személyes adataira vonatkoznak; vagy (ii)
megfelelő és tájékozott hozzájárulással vagy egyéb jogalappal rendelkezik a személyes adatok
átadására. Ha a Társaság tudomására jut, hogy az érintett adatait annak hozzájárulása vagy egyéb
megfelelő jogalap nélkül közölték, úgy ezen adatokat a Társaság haladéktalanul törli, emellett az
érintett jogosult a jelen Tájékoztató szerinti jogok és jogorvoslati lehetőségek gyakorlására. A
Társaság nem felelős a Pályázó fenti kötelezettségvállalásának megszegéséből esetlegesen
származó károkért, veszteségért vagy sérelemért.
A Társaság a Pályázókkal kapcsolatos adatokat külső társaságoktól is megkaphatja, pl. munkaerőközvetítők. A külső társaság által végzett adatkezelés tekintetében az adott társaság adatkezelési
feltételei irányadók, mellyel kapcsolatban a Társaság nem gyakorol ellenőrzést.
Ha egy adatkezelési cél a Társaság vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, a jogos érdek megállapításához használt érdekmérlegelési tesztet a Társaság a fenti
elérhetőségek valamelyikére benyújtott kérés esetén rendelkezésre bocsátja. A Társaság
kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy a Pályázó jogosult arra, hogy a saját
helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken
alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az
esetben a személyes adatokat a Társaság nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
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érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A Társaság az
álláspályázatok és az abban foglalt személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást nyújtja.
Ha az adatkezelés időtartamaként a jelen Tájékoztató igény érvényesíthetőségének elévülési idejét
jelöli meg, az elévülést megszakító cselekmény az adatkezelés időtartamát az elévülés
bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.
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Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

A Pályázók személyes adatainak
kezelése
a
Társaság
által
meghirdetett, valamint a Pályázók
által
megpályázott
álláshelyek
betöltése (toborzás) és a kiválasztási
folyamat dokumentálása céljából.

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja
(önkéntes hozzájárulás).
A Pályázó a személyes adatai
kezeléséhez való hozzájárulását az
álláspályázata Társaság részére történő
továbbításával
(például:
álláspályázatának a Társaság vagy
bármely munkatársa e-mail címére
történő elküldésével, a Társaság
irodájában önéletrajza személyes
átadásával) adja meg. A hozzájárulás
kiterjed az esetleges állásinterjún, a
leadott
álláspályázat tartalmának
tisztázásával, valamint a Pályázó által
az állásinterjún közölt szakmai
elvárásokkal, igényekkel, az esetleges
szakmai kérdésekkel, feladatokkal és
alkalmassággal kapcsolatos személyes
adatok kezelésére is.
Ha a Pályázó álláspályázatát a
Weboldalon történő jelentkezésen
kívüli, egyéb módon (például:
személyesen, e-mail-ben) továbbítja a
Társaság
részére,
hozzájárulása
személyes
adatai
kezeléséhez
ugyancsak megadottnak tekintendő.
A hozzájárulás önkéntes, ugyanakkor
az adatok nélkül az álláspályázat nem
bírálható el megfelelően.
Munkaviszony létesítését szükségessé
tevő pozícióra való jelentkezés esetén
további jogalapul szolgál a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.

A Pályázók neve, kapcsolattartási
adatai (cím, telefonszám, e-mail cím,
adott esetben LinkedIn vagy egyéb
közösségi média elérhetőség, szakmai
weboldal
címe),
önéletrajz
és
motivációs
levél
tartalma,
önéletrajzhoz mellékelt profilkép
(fotó), idegen-nyelv ismeret, korábbi
munkatapasztalatra, munkahely(ek)re,
végzettségre,
képességre,
tanulmányokra vonatkozó adatok,
preferált szakterület, referenciák,
esetlegesen elvárt havi fizetés. Az
önéletrajzok és pályázatok magukban
foglalhatják a Pályázók saját maguk
által önkéntesen megadott személyes
adatait, úgymint: születési hely és idő,
anyja neve, állampolgárság.
Ezeket az adatokat a Társaság vagy
közvetlenül a Pályázótól kapja, vagy a
Pályázó adatait továbbító harmadik
személytől (például fejvadászok,
munkaerő-közvetítők). Utóbbi esetben
a harmadik személy adatkezelési
feltételei is irányadóak lehetnek az
adatkezeléssel kapcsolatban.
A fentieken túlmenően a Társaság a
jelentkezésekkel, álláspályázatokkal
összefüggésben belső feljegyzéseket
készíthet
a
Pályázó
szakmai
alkalmasságával és annak értékelési
szempontjaival kapcsolatban.

A
Pályázó
általi
hozzájárulás
visszavonásáig, ennek hiányában az
adatmegőrzési idő a Pályázó által a
Társasággal
szembeni
–
álláspályázattal
kapcsolatos
–
esetleges
követelés
vagy
kezdeményezett bírósági, hatósági
eljárás
esetére
a
Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény („Ptk.”) 6:22. § alapján a
kiválasztási eljárás lezárását követő 5
év. Ez az az időtartam, amíg az
eljárással
kapcsolatban
igény
érvényesíthető,
pl.
hátrányos
megkülönböztetés
tilalmára
hivatkozva, illetve a Társaság számára
a jövőbeli álláspályázatok elbírálása
érdekében a fenti időszak alatt
indokolt
lehet
annak
belső
nyilvántartása, ha valaki már korábban
állásra pályázott a Társaságnál. Az
adatkezelés
eredeti
jogalapját
igényérvényesítés esetén felváltja az
GDPR 6. cikk (1) f) pontja. Az adat
kezelése a Társaság jogos érdekének
érvényesítéséhez lesz szükséges: az
igényérvényesítéssel
összefüggő
eljárás(ok)ban való részvétel, és a
Társaság
védekezésének
előterjesztése.
Ha a Pályázó még a kiválasztás előtt
visszavonja jelentkezését a Társaság
valamelyik elérhetőségén, a Társaság
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Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

törvény 10. § (1). Eszerint a
munkavállalótól már a munkaviszony
létesítését megelőzően kérhetők a
munkaviszony
létesítése
szempontjából lényeges adatok és
adatlapok.
Sikeres kiválasztás esetén a Társaság a
közvetítő cég adatkezelési feltételei
szerint értesíti a közvetítő céget a
felvételről és a Pályázó kezdő
fizetéséről annak érdekében, hogy a
sikeres közvetítésért járó jutalékot
kiszámíthassa. Az adattovábbítás
jogalapja ebben az esetben a GDPR 6.
cikk (1) f) pontja (a Társaság és a
közvetítő cég jogos érdeke).
A Pályázó önéletrajzának és egyéb
álláspályázati anyagainak (például:
motivációs levél) megőrzése abból a
célból, hogy a Társaság a Pályázót a
jövőben (például egy későbbi
üresedés esetén) állásajánlattal
közvetlenül megkereshesse.
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A GDPR 6. cikk (1) a) pontja A
Pályázó
által
eredetileg
(önkéntes hozzájárulás).
rendelkezésre bocsátott személyes
A Társaság a Pályázót a kiválasztási adatok köre.
folyamat lezárását követően vagy
meghirdetett álláshely és üresedés
hiányában is álláspályázati anyagának
további
megőrzésére
vonatkozó
hozzájárulás megadására kérheti,
jövőbeli
esetleges
állásajánlattal
történő megkeresés céljából (például:
a Pályázó által megpályázott területen
jelenleg nincs üresedés, de a
későbbiekben várható).

4

Az adatkezelés időtartama
törli a Pályázó adatait. A jelentkezés
visszavonását a Társaság úgy tekinti,
hogy a Pályázó a jelentkezéssel
kapcsolatban igényeket nem kíván
érvényesíteni.
A Pályázók álláspályázataihoz és az
abban foglalt személyes adataihoz a
Társaság szervezetén belül az érintett
álláspályázat szerinti terület illetékesei
férhetnek hozzá.

A kiválasztási folyamat lezárását
követő 5 év. Ez az időtartam, amíg a
Társaság véleménye szerint az
adatkezelés céljához szükséges adatok
naprakészek és pontosak lehetnek.
Például, ha a Pályázó tapasztalata nem
elegendő a jelentkezés időpontjában,
de egy későbbi időpontban egy
későbbi
munkakör
betöltésére
alkalmassá válhat. A Pályázó a fenti
határidő alatt is bármikor kérheti
adatai törlését a Társaságtól. A
Pályázó ezen joga az esetlegesen
elvégzett alkalmassági vizsgálat során
felvett adatokra is kiterjed. A Pályázó
ez esetben azonban tudomásul veszi,

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama
hogy új álláspályázat benyújtásakor új
alkalmassági
vizsgálat elvégzése
válhat szükségessé.
A Pályázók álláspályázati anyagaihoz
és az abban foglalt személyes
adataihoz a Társaság szervezetén belül
az érintett álláspályázat szerinti terület
illetékese és a Társaság HR illetékesei
férhetnek hozzá az adatkezelés
időtartama alatt.
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3.

A Társaság által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések

3.1

Az adatvédelmi incidensek és adatvédelmi nyilvántartás kezelésének IT támogatása
Ennek keretében rendszeres önellenőrzések folytatása, amelynek során az Társaság ellenőrzi, hogy
IT rendszerének működése és az irányadó vállalati előírások megfelelnek-e a jogszabályi
előírásoknak. Az önellenőrzés keretében a megfelelőség felülvizsgálatán kívül a Társaság a
technológiai ellenálló képességet is teszteli (IT biztonsági felülvizsgálat). A Társaság rendszeresen
elemzi az IT rendszerekben feldolgozott és tárolt adatok nyilvántartását (IT biztonsági
vagyonleltár), és az azokat fenyegető IT biztonsági kockázatokat.

3.2

Azonosítási rendszerek
A Társaság központi címtár rendszert alkalmaz a felhasználói jogosultságok ellenőrzése érdekében,
jelszó-menedzsmenttel. (minimális jelszó-komplexitás és jelszó-cserék előírása és kikényszerítése).

3.3

Biztonsági események kezelése
A Társaság a rendszerek és alkalmazások technikai naplóit gyűjti és tárolja. A Társaság az IT
biztonsági rendszerek állapotát és statisztikáit folyamatosan figyelemmel kíséri.

3.4

Hálózatbiztonság
A hálózati kapcsolatokat a Társaság többszintű, állapottartó tűzfal rendszerrel felügyeli és
szabályozza. A Társaság a telephelyein használt vezeték nélküli hálózatokat központilag felügyeli,
így a vezeték nélküli hozzáférés ellenőrzött. Az IT rendszerek és a kommunikáció magas fokú
biztonságának biztosítása érdekében a Társaság a telephelyek hálózatait titkosított adatcsatornákkal
kapcsolja össze (VPN).

3.5

Mobil rendszerek védelme
A Társaság a vállalati mobileszközöket nyilvántartja, a vállalati rendszerekhez biztonságos
hozzáférési csatornát biztosít.

3.6

Sérülékenység menedzsment
A Társaság rendszeresen felméri, elemzi és értékeli az IT biztonsági sérülékenységeket, és ennek
alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. A Társaság rendszeresen telepít biztonsági
frissítéseket a vállalati számítógépekre és eszközökre.

3.7

E-mail tartalomszűrés
A Társaság többszintű, többféle technológián alapuló automatizált rendszert alkalmaz a kéretlen
(spam), a megtévesztő (phising) és az ártó kódot (malware) tartalmazó elektronikus levelek
kiszűrésére, valamint védelmi eljárásokat alkalmaz a speciális, protokoll-alapú (alacsony szintű
technológiai) támadások kivédésére. Ahol lehetséges, a Társaság törekszik megbízható és
biztonságos levelezési csatorna kialakítására a küldő felek azonosítására szolgáló technológiák és
kriptográfiai eljárások alkalmazásával.

3.8

Végpont (pl. számítógépek vagy más eszközök, kiszolgálók) védelem
A Társaság tűzfalat alkalmaz a végponti eszközök hálózati kapcsolatának védelmére. A Társaság
minden arra alkalmas számítógépet és egyéb végponti eszközt ellát ártó programok elleni
védelemmel, folyamatos, hozzáférés alapú (on-access), valamint rendszeres, teljes gépre vonatkozó
ellenőrzések alkalmazásával.
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3.9

Az iratok és adatok fizikai védelme
Ami az adatok, valamint az elektronikus és papíralapú iratok fizikai védelmét illeti, ezzel
kapcsolatban a Társaság zárható szerverszobákkal, továbbá átlátható és a Munkavállalók számára
megfelelően kommunikált iratkezelési gyakorlattal rendelkezik, amely előírja a papíralapú iratok
zárható szekrényben történő tárolását, és a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek általi
kizárólagos hozzáférhetőségét.

4.
4.1

A Pályázók és egyéb érintettek adatvédelmi jogai és jogorvoslati lehetőségei
Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok
Az érintettek – ideértve a Pályázókat, valamint a 2. pontban felsorolt egyéb személyeket (például:
más nevében álláspályázat benyújtása) – adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen
a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77.,
78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb
rendelkezéseket, illetve a Társaság ennek megfelelően nyújt tájékoztatást a Pályázók és egyéb
érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.
Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell
megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az
érintett személyazonosságát.
A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd:
GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe
véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha
az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus
úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

4.2

Az érintett hozzáférési joga

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)

az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Társaság közölte
vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen;
valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
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h)

automatizált döntéshozatal (GDPR 22. cikk (1) és (4)) ténye, ideértve a profilalkotást is,
valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen
várható következményekkel jár.

(2)

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult
arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

(3)

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Társaság az érintett rendelkezésére
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken
alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre
bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

4.3

A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a Társaság az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy
kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.

4.4

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(2)

Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:
a)
b)
c)

d)
4.5
(1)

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte
vagy más módon kezelte;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre;
a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy
komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a)
b)

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
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c)
d)

a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2)

Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3)

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Társaság előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek
kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

4.6

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a
Társaság tájékoztatja e címzettekről.

4.7

Az adathordozhatósághoz való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság
akadályozná, ha:
a)
b)

az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
az adatkezelés automatizált módon történik.

(2)

Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult
arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így a
Társaság és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását.

(3)

A fentebb írt jog gyakorlása nem sértheti törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”)
vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.

4.8

A tiltakozáshoz való jog

(1)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a
Társaság nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.

(2)

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az
érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból
végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

4.9

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
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Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az
érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR
rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu).
4.10 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
(1)

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó,
jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

(2)

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem
foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

(3)

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani.

4.11 A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
(1)

Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok –
köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági
jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő
kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

(2)

A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Társaság vagy az adatfeldolgozó
tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható
az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. A bíróság illetékességéről
és elérhetőségeiről az alábbi honlapon lehet tájékozódni: www.birosag.

Budapest-1575667.3

10

