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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai
jogszabályoknak, valamint az etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, és minden esetben megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő és biztonságos adatkezeléshez szükségesek.
Jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült:
• 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információstársadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatokkezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon
kívül helyezéséről
Adatkezelő vállalja jelen szabályzat egyoldalú betartását és honlapján keresztül ügyfeleit és partnereit is erre kéri.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat
módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét holnapján haladéktalanul közzéteszi.
A személyes adatok kezelésére jogszerűen az alábbi esetekben kerül sor:
•
•

az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez
az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
I. személyiség kérdőív kitöltése az érintett vagy szerződéses megbízott kérésére;
II. szolgáltatási szerződés teljesítése, Adatkezelőre vonatkozó kötelezettségek teljesítése;
III. munkaerő közvetítés, toborzás
o álláskeresők adatbázisa, ahol az érintett a jelentkezéskor még nem ismert jövőbeni munkalehetőség
érdekében adja át személyes adatait;
o szerződéses megbízótól származó konkrét álláshirdetésre történő pályázattal összefüggő kiválasztási
folyamat, ahol az érintett a jelentkezés érdekében adja át személyes adatait;
FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
A tájékoztatóban olvasható adatvédelmi szakkifejezéseket a hatályos jogszabályok GDPR értelmező rendelkezései
között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.
ADATKEZELÉS SZEMÉLYISÉG KÉRDŐÍV KITÖLTÉSE ESETÉN
A honlapon keresztül forgalmazott személyiség kérdőív esetében Adatfeldolgozóként közreműködik a Lumina
Learning Ltd.
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, mint szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében, vagy vele együttműködésben személyes adatokat kezel és dolgoz fel. A
Lumina Learning Ltd. adatkezelési tájékoztatója ITT olvasható.
Az Európai Parlament által jóváhagyott kilépési megállapodás (Brexit) értelmében az Egyesült Királyságra nézve az
átmeneti időszakban, azaz 2020. február 01-től 2020. december 31-ig a GDPR alkalmazandó, így az adatok egyéb
feltételek megléte nélkül továbbra is továbbíthatók az Egyesült Királyságba, mivel az nem tekintendő harmadik
országnak.
A kérdőívek és felmérések az érintett kitöltő személyiségének és kompetenciáinak feltérképezésére szolgálnak. A
kérdőívek álláskeresés során kiválasztás, vagy egyéni és/vagy csoportos fejlesztés esetén igényelhető.
A feltérképezésre kerülő területek a kitöltést megrendelő vállalat és magánszemély érintett számára információt
nyújtanak arról, hogy a kérdőívet kitöltő érintett milyen személyiséggel, vagy kompetenciával rendelkezik. Ezen felül,
fejlesztési cél meghatározásához képet adnak az érintett személyiségéről és kommunikációs preferenciáiról.
Az adatkezelés minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
Az érintett nevének és e-mail címének megadásával – függetlenül az adatfelvétel módjától – egyértelmű, önkéntes és
kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak
megfelelően kezeljük.
Amennyiben a felmérés kitöltésére az érintett munkáltatója, vagy más vállalkozás kérte fel, akkor nevét és az e-mail
címét e vállalkozás (a felmérés megrendelője) adta át az Adatkezelőnek. Ebben az esetben az érintett személyes adatait
a megrendelővel együttesen kezeljük. A megrendelőre saját adatkezelési szabályzata mellett jelen szabályzatban
előírtak együttesen irányadók.
Amennyiben valamilyen okból az érintett számára nem ismert, hogy ki rendelte meg a kérdőív kitöltését, az érintettet
megilleti a tájékoztatás joga, így a felmérést megrendelő vállalkozás és a kapcsolattartó munkatárs nevéről,
elérhetőségéről tájékoztatást adunk az itt megjelölt elérhetőségeken.
A felmérések online történő kitöltéséhez szükséges, hogy az érintett neve és e-mail címe rögzítésre kerüljön a Lumina
Learning Ltd. által üzemeltetett rendszerben. Ezt követően az Adatkezelőtől, vagy közvetlenül a Lumina Learning Ltd.
által kezelt rendszerből az érintett üzenetet kap, mely tartalmazza a felmérés online kérdőívéhez vezető internetes
link-et.
A felmérések kitöltéséhez szükséges és kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja:
A kezelt személyes adat
az érintett neve
az érintett e-mail címe
az érintett személyiség profilja
•
általános viselkedésbeli jellemvonások
•
érzelmi intelligencia (EQ)
•
vezetői tulajdonságok és jellemvonások
•
értékesítő munkakörben jellemző személyiség jellemvonások

Az adatkezelés célja
beazonosítás, kapcsolattartás
kapcsolattartás

munkaköri alkalmasság és megfelelőség
eldöntése, fejlesztési cél meghatározása

Adatkezelő ezúton hívja fel az érintett figyelmét, hogy
o a felmérés kitöltése minden esetben önkéntes és nem kötelező;
o az online felméréshez vezető link-re történő kattintás, a felmérésbe történő belépés megfelel az érintett arra
vonatkozó egyértelmű nyilatkozatának, hogy a belépést megelőzően megismerte, értelmezte és elfogadta jelen
tájékoztatóban és a Lumina Learning Ltd. által honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, melyek
tartalmaznak minden információt arra nézve, hogy adatait milyen módon kezelik.
Amennyiben az érintett nem ért egyet jelen tájékoztatóban, vagy a Lumina Learning Ltd. által közzétett adatkezelési
tájékoztatóban foglaltakkal, ne lépjen be a felmérésbe, annak kitöltését ne kezdje meg, vagy ha már megkezdte, az
adott weboldal bezárásával a kitöltést azonnal szakítsa meg!
A Lumina Learning Ltd. által kidolgozott eszközök kérdőíveiben található kérdések kizárólag a munka világában
szükséges/hasznosítható személyiség jellemvonások, kompetenciák, tulajdonságok feltérképezését szolgálják.
A kérdőív kérdéseire adott válaszokból összetett pszichológiai következtetések nem kerülnek levonásra.
A kérdőív kérdéseinek előzetes megtekintéséhez kérjük, az érintett vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, aki
biztosítja számára, hogy éljen tájékoztatáshoz való jogával.

A felmérések kérdőívének kitöltését követően az érintett válaszait a Lumina Learning Ltd. tulajdonában és kezelésében
lévő szoftver automatikusan értékeli ki, így a kérdőívre adott válaszokat illetően további értékelés, feldolgozás,
profilalkotás nem történik.
Az értékelés eredménye soha nem eredményez az érintettre nézve automatikus döntéshozatalt, az minden esetben
kizárólag egy információnak tekintendő, amely más tényekkel együttesen alapozhat meg döntést egyéni és/vagy
csoportos fejlesztés, kiválasztási eljárás esetén.
A kérdőívekbe történő belépéssel, és a kérdőív végén a “Kérdőív befejezése” gomb megnyomásával az érintett önként
hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő, aki megfelelően kiképzett szakértő, az érintett felmérésének automatikusan
kiértékelt eredményét (Személyes portré) megismerheti.
A megrendelő vállalat arra jogosult kiválasztással megbízott képviselői, egyéb vezetői és munkavállalói az
eredményeket nem ismerhetik meg az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül. Ezt a hozzájárulást a megrendelőnek
kell beszereznie, és szükség esetén igazolnia.
Felhívjuk az érintett figyelmét, hogy a kérdőívek kitöltésekor, a kérdőívek végén a “Kérdőív befejezése” gomb
megnyomásával önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Lumina Learning Ltd. és az Adatkezelő erre megfelelően
kiképzett szakértői hozzáférhetnek felmérése eredményéhez.
A felmérés eredményét az érintett által megadott e-mail címre továbbítjuk, az eredménnyel az érintett ezt követően
szabadon rendelkezik.
ADATKEZELÉS SZERZŐDÉSES MEGBÍZÓ ESETÉN
Adatkezelővel kapcsolatba kerülő szerződéses megbízó partnerek személyes adatainak adatkezelési időtartama a
fennálló jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének és teljesítésének elévülési idejéig tart,
célja az Adatkezelőre vonatkozó kötelezettségek, illetve a szerződésben foglaltak teljesítése.
Adatkezelő ezen időszak alatt a következő személyes adatokat tárolja a kapcsolattartás érdekében:
A kezelt személyes adat
az érintett neve
az érintett e-mail címe
az érintett telefonszáma
a szerződéskötéshez szükséges egyéb személyes adatok

Az adatkezelés célja
kapcsolattartás
szerződésből eredő jogok és
kötelezettségek teljesítése

A kapcsolattartó érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogát nem gyakorolhatja akkor, ha az adatkezelés szükséges
o közérdekű archiválás céljából,
o tudományos és történelmi kutatási célból,
o statisztikai célból,
amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy
jogi igények előterjesztését, érvényesítését, illetve védelmét.
ADATKEZELÉS MUNKAERŐ KÖZVETÍTÉS ESETÉN
Adatkezelő az álláskeresők adatbázisának fenntartása vonatkozásában adatkezelői tevékenységet folytat.
Amennyiben Adatkezelő szerződéses megrendelő kérésére végez munkaerő közvetítő szolgáltatást, egyben
adatfeldolgozó tevékenységet is végez.
A benyújtott önéletrajz és csatolt egyéb dokumentumok a lehetséges jövőbeli álláslehetőség elnyerése érdekében az
érintett részéről önkéntes hozzájárulással kerülnek átadásra az Adatkezelőnek. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatot
kezel, melyet ezen önkéntes átadás során bocsátottak rendelkezésére.
Az érintett adatkezelési felhatalmazását jelen nyilatkozat elolvasását és értelmezését követően adja meg az oldalra
történő regisztrációkor. Az érintett ezt a felhatalmazását a megadott elérhetőségen írásban, bármikor visszavonhatja és
kérheti adatai törlését.
Az adatkezelés konkrét álláslehetőségre történő pályázat esetén kizárólag az adott pályázattal összefüggő kiválasztási
folyamatig lezárásáig tart, ezt követően az érintett adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.
Amennyiben az érintett nem egy konkrét meghirdetett pozícióra jelentkezik, hanem az álláskeresők adatbázisába, az
adatkezelés jelentkezésének benyújtásától számított 24 hónapig tart.

Az érintett konkrét álláspályázat esetén is rendelkezhet úgy, hogy sikertelen pályázat esetén Adatkezelő az álláskeresők
adatbázisában továbbra is kezelheti személyes adatait.
A munkaerő közvetítéséhez szükséges és kezelt személyes adatok köre, melyek a pályázatban és/vagy az álláskeresők
adatbázisában feltüntetésre kerül(het)nek és az adatkezelés célja:
A kezelt személyes adat
név
születési adatok
lakcím vagy tartózkodási hely
elektronikus levélcím
telefonszám
állampolgárság, anyanyelv, külföldi állampolgár tartózkodásának jogcíme
álláskeresési igények, úgy mint: pozíció, terület, elvárt juttatások
gépjárművezetői engedély típusa
erkölcsi bizonyítvány*
érintettel lefolytatott interjú jegyzőkönyve
készségeket és képességeket leíró adatok
korábbi munkatapasztalat adatai, úgy mint: munkáltató, foglalkozás, beosztás, munkaviszonyok időtartama, elvégzett feladatok
nyilatkozat megváltozott munkaképességről**
önként megadott egyéb adatok, úgy mint: érdeklődési kör, önjellemzés, képmás stb.
referencia személy adatai
személyiség és kompetencia tesztek eredményei
tanulmányi és tanfolyami adatok, úgy mint: a képzés helye és időtartama, képesítés, végzettség, bizonyítvány száma, érvényesség
idegen nyelv ismerete és annak szintje
számítástechnikai ismeretek

Az adatkezelés célja
beazonosítás,
munkaerőközvetítés,
nyilvántartásba vétel az
álláskeresők adatbázisában,
kapcsolattartás, tájékoztatás

munkaerő közvetítés,
nyilvántartásba vétel az
álláskeresők adatbázisában,
munkaköri alkalmasság és
megfelelőség eldöntése

Adatkezelő ezúton hívja fel az érintett figyelmét, hogy különleges személyes adatot ne tüntessen fel benyújtott
anyagában, ha az nem szükséges. Ilyen esetben a jelentkezés azonnal törlésre kerül az érintett tájékoztatása mellett,
felajánlva a lehetőséget, hogy a személyi anyagát már ezen adatok nélkül ismételten nyújtsa be.
Kivételt képez előzőek alól
* a megváltozott munkaképességű érintett jelentkezése – mivel az egészségügyi állapotra vonatkozó információ
különleges adat –, mely esetben az érintett önkéntesen hozzájárul, hogy jelentkezésével Adatkezelőt felhatalmazza
ezen érzékeny adat megismerésére és továbbítására a lehetséges jövőbeni munkáltató felé.
** erkölcsi bizonyítvány másolata kizárólag abban az esetben csatolható – mivel annak tartalma különleges adat –, ha
a felhívásban ez kifejezetten szerepel, mert olyan jogszabályban meghatározott munkakörről van szó, ahol ez
feltétel, vagy a hirdető által nyilatkozattal igazolt jogos érdek áll fenn. Ez esetben az érintett önkéntesen hozzájárul,
hogy jelentkezésével Adatkezelőt felhatalmazza ezen érzékeny adat megismerésére és továbbítására a lehetséges
jövőbeni munkáltató felé.
Referencia megjelölése esetén a referencia személy személyes adatainak feltüntetéséért az érintett felelős oly módon,
hogy a referenciaként megadott személy e célból adott meghatalmazását kifejezetten az érintettnek kell birtokolni és
szükség esetén ennek meglétét bizonyítani;
Az érintett által megadott személyes adatok valódiságáért az érintett felelős. A hiányosságokért, a hibásan megadott
adatokból eredő következményekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal, felelősségét e tekintetben kizárja.
Adatkezelő a benyújtott pályázati dokumentumok eredeti, papír alapú változatát soha nem kéri, a dokumentumokat
digitalizálva fogadja be. A digitális másolatok hitelesítése, elektronikus aláírása nem elvárt.
Adatkezelő a sikeres álláskeresés érdekében érintett személyes adatait továbbíthatja szerződéses megrendelői számára,
erről az érintett bármikor, írásban tájékoztatást kérhet a megadott elérhetőségen.
AZ ÉRINTETT JOGAI
Adatkezelő az érintettet jogainak gyakorlását megkönnyítendő, jelen tájékoztató végén nyomtatványokat biztosít
tájékoztatás, helyesbítés és törlési igény esetére. Az űrlapokat kitöltés és aláírása utána az Adatkezelő megadott
elérhetőségén nyújthatja be. Az érintett elektronikus levélben is fordulhat az Adatkezelőhöz jogai érvényesítése
érdekében.
Az érintett hozzáférése
Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet, hogy az Adatkezelő mely adatait kezeli; személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az ezzel
összefüggő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatok forrása, az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok
kategóriái, harmadik személyek, akikkel az adatait közölték vagy közölni fogják, személyes adatok tárolásának

időtartama, a profilalkotás alkalmazott logikája, az eredmény mibenléte és az, hogy az eredmény milyen
következményekkel járhat.
A kezelt adatok helyesbítése
Az érintett bármikor kérheti, amennyiben kezelt adataiban pontatlanságot tapasztal, vagy azok nem felelnek meg a
valóságnak, vagy hiányosak, hogy azokat Adatkezelő helyesbítse vagy pontosítsa. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére
Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes
adatok kiegészítését elvégezze. Ezekről a módosításokról Adatkezelő köteles tájékoztatni azon szerződéses megbízóit,
akiknek a téves vagy hiányos adatot továbbította.
Törléshez való jog
Az érintett bármikor kérheti Adatkezelőt a kezelt személyes adatainak törlésére. A GDPR szerint a törlési jog
„elfeledtetéshez való jog” is egyben: Adatkezelő köteles úgy törölni az adatokat, hogy azokat a későbbiekben
visszaállítani nem lehet. Adatkezelő késedelem nélkül törli az érintett személyes adatait, ha az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
o a személyes adatok kezelésére már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték vagy más módon kezelték
o az érintett visszavonta korábbi önkéntes hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja
o az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre
o a személyes adatokat jogellenesen kezelték
o a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez kell törölni.
Adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Ha az érintett vitatja a személyes
adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás időtartama az adatellenőrzés időtartamára terjed ki. Ha az adatkezelés
jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, kérheti az adatok felhasználásának korlátozását. Ha az Adatkezelőnek
már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, az érintett törlés helyett kérheti, adatainak korlátozott kezelését.
Ha az érintett bármely okból tiltakozott adatainak kezelése ellen, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokával szemben.
Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat mindennapi használatban, számítógéppel olvasható
formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az eredeti
Adatkezelő akadályozná, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és ha az adatkezelés
automatizált módon történik. Ha technikailag kivitelezhető, érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását. E jog gyakorlása nem sértheti a törléshez és az elfeledtetéshez való jogot.
A WEBOLDAL HASZNÁLATA, ANALITIKA
Ez a honlap a Google Inc. Google Analytics webes elemző szolgáltatását használja.
A Google Analytics a cookie egy meghatározott formáját használja, amelyet a számítógépe tárol, és amely lehetővé teszi
a honlapunk látogatói használatának elemzését. A cookie-k, más néven sütik, kisméretű szöveges fájlok, amelyeket a
számítógép és az internet böngésző tárol. A sütik arra szolgálnak, hogy az online jelenlétet felhasználóbaráttá és
hatékonnyá tegyék.
A www.seniorhr.hu weboldal "session cookie" –kat használ, amelyek törlődnek, ha Érintett bezárja a böngészőjét. Ez
az adat a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót. A weblap felkeresése során
automatikusan rögzítésre kerül az Érintett IP címe, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusa és
más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció vagy a
felhasználás során megadott adatokkal, az Érintett azonosítására nem kerül sor.
A www.seniorhr.hu néhány “állandó sütit” is használ annak érdekében, hogy a következő látogatáskor felismerje az
Érintettet, ennek érdekében információkat gyűjtenek a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött
idejéről, kattintásairól, melyeket kizárólag a honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra
használja fel.
A legtöbb internetes böngésző beállítása automatikusan elfogadja a sütiket. Érintett kikapcsolhatja a sütik tárolását vagy
beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy értesítést küldjön, hogy azok sütiket küldenek.

A cookie-k tárolását Érintett megakadályozhatja, ha a böngészőszoftverének használata során a megfelelő beállításokat
alkalmazza. Emellett a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en címen elérhető böngésző beépülő modul
letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google rögzítse és kezelje a cookie által létrehozott, a jelen
honlap Érintett által történő használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az IP címét).
A Google Analitics szolgáltatások üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California
94043.
A Google adatvédelmi tájékoztatója: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
A felhasználói adatok elemzését a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pont alapján végezzük, a honlap fenntartójának jogos
érdeke a weboldal üzemeltetése.
KÖZÖSSÉGI MÉDIA
Adatvédelmi okokból nem használjuk a közösségi hálók közvetlen beépülő moduljait honlapjainkon. Ehelyett olyan
megoldást használunk, ahol honlapunk látogatója maga dönti el, hogy adatai mikor kerülnek továbbításra, illetve, hogy
továbbításra kerülnek-e az adatok egy közösségi háló üzemeltetőjének. Ezen okból nem történik automatikus
adattovábbítás a Facebook, Youtube vagy a LinkedIn részére, amikor a látogató belép a honlapunkra. Az adatok csak
akkor kerülnek továbbításra a közösségi hálók részére, ha Érintett a kiválasztott közösségi háló gombjára kattint nyitó
oldalunkon, hogy az ott üzemeltetett oldalainkat megtekintse. Ebben az esetben az internetböngészője kapcsolódik az
érintett közösségi háló szervereihez és Érintett beleegyezik abba, hogy a böngészője kapcsolatot teremtsen a
kiválasztott közösségi háló szervereivel, és továbbítsa a használati adatokat a megfelelő üzemeltetőjéhez és fordítva.
Nem tudjuk befolyásolni, hogy a közösségi hálók ezután milyen jellegű és terjedelmű adatokat gyűjtenek.
Az itt felsorolt közösségi médiák adatgyűjtési céljával és terjedelmével, valamint a beépülő modul szolgáltatója általi
adatkezeléssel kapcsolatos további információért kérjük, látogasson el az itt felsorolt szolgáltatók adatkezeléssel
foglalkozó oldalaira, ismerje meg adatvédelmi nyilatkozataikat, ahol tájékoztatást kaphat az Önt megillető jogokról és
döntéseket hozhat az adatainak védelmét szolgáló beállítási lehetőségekkel kapcsolatban:
A Facebook felület üzemeltetője a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
A Facebook adatvédelmi tájékoztatója: http://www.facebook.com/policy.php
A YouTube szolgáltatások üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043.
A YouTube adatvédelmi tájékoztatója: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
A honlapunkon integrált YouTube videók közvetlen lejátszása esetén adatai továbbításra kerülnek a szolgáltatóhoz.
A LinkedIn felület üzemeltetője: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
A LinkedIn adatvédelmi tájékoztatója: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy
A WEBOLDAL TÁRHELYSZOLGÁLTATÓJA
Név
Cégjegyzékszám
Adószám
Székhely
Tevékenység

Rackhost Zrt.
06 10 000489
25333572206
6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
webhoszting szolgáltatás, karbantartás

INCIDENSKEZELÉS
Adatvédelmi incidens alatt értendő, ha Adatkezelő birtokában lévő adatokat olyan nem kívánt vagy nem várt egyedi
vagy sorozatos információbiztonsági esemény, melynek eredményeképpen sérül(het) a titoktartási kötelezettség, a
hozzáférhetőség vagy az integritás. Ha ez bekövetkezik és az incidens feltehetően kockázatot jelent az érintettek jogaira
és szabadságaira nézve, Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi
incidens a tudomására jutott, bejelenti az esetet a felügyeleti hatóságnál, mely Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság. Amennyiben az adatvédelmi incidens nagy kockázatot jelent az érintettekre nézve,
őket is tájékoztatja.

JOGORVOSLAT
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy Adatkezelő személyes adatai kezelését jogsértő módon végzi, kérjük
panaszát először az Adatkezelő felé jelezze, hogy az a jogszerű állapotot helyreállíthassa.
Érintett panaszt nyújthat be és vizsgálatot kezdeményezhet az illetékes hatóságnál arra való hivatkozással, hogy
személyes adatai kezelése során jogsérelem érte:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levelezési cím 1530 Budapest, Pf.: 5
E-mail
ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon
+36 (1) 391-1400
Honlap
www.naih.hu
Érintett jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet, ennek elbírálása az illetékes
törvényszék hatásköre. A per – érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is indítható.
Az illetékes törvényszékek listája a http://birosag.hu/torvenyszekek oldalon található.

A következő oldalakon Ön iratmintákat talál.
Használatukkal a jogszabályokban megfogalmazott, az Ön személyes adatainak
kezelésére vonatkozó jogait érvényesítheti.

TÁJÉKOZTATÁST KÉRÉS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

Az Infotv. 15. § (4) bekezdése alapján Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában, érintett részére írásban tájékoztatást adni. A tájékoztatás
díjmentes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz
még nem nyújtott be (Infotv. 15. § (5)).
Az Infotv. 16. § (1) bekezdése szerint a tájékoztatást Adatkezelő csak a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban
meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Infotv. 16. § (2) bekezdése
értelmében Adatkezelőnek írásban közölnie kell, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése
alapján került sor.
A tájékoztatásadási kötelezettség nem teljesítése esetén, az Infotv. 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálat kezdeményezhető arra hivatkozással, hogy a személyes
adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Tisztelt Adatkezelő!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 15. § (1) bekezdés
szerinti jogommal élve tájékoztatást kérek személyes adataim kezeléséről, úgy mint: a kezelt személyes
adataimról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, személyes adataim továbbítása esetén az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről.
(aláhúzással kérjük megjelölni a kérelem konkrét tárgyát)
Név: .............................................................................................................................................................................
A beazonosításához szükséges további adatok: ......................................................................................................

Konkrét kérdés (amennyiben előzőeken túl felmerül): ...............................................................................................
....................................................................................................................................................................................
A tájékoztatást az alábbi címre kérem megküldeni: ..................................................................................................
Együttműködését köszönöm!
Dátum:

Aláírás



Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím,
Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő, stb.

KÉRELEM SZEMÉLYES ADATOK HELYESBÍTÉSE IRÁNT

Az Infotv. 18. § (1) bekezdése alapján a helyesbítésről Adatkezelő köteles az érintettet, továbbá mindazokat
értesíteni, akiknek korábban a valóságnak nem megfelelő, téves adatot adatkezelés céljára továbbította.
Az Infotv. 18. § (2) bekezdése szerint, ha Adatkezelő a helyesbítés iránti kérelmemet nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy elektronikus úton közölnie kell a helyesbítés elutasításának
ténybeli és jogi indokait.
A helyesbítési kötelezettség nem teljesítése esetén, az Infotv. 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálat kezdeményezhető arra hivatkozással,
hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye
fennáll.

Tisztelt Adatkezelő!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 17. § (1) bekezdése
szerinti jogommal élve, kérem Császár Andrea e.v. által kezelt személyes adataim valóságnak megfelelő rögzítését,
ennek megfelelően a valótlan, téves adatok helyesbítését.
Név: .............................................................................................................................................................................
A beazonosításához szükséges további adatok: ......................................................................................................
Kezelt adat: .................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Valós adat: ..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
A választ az alábbi címre kérem megküldeni: ............................................................................................................
Együttműködését köszönöm!

Dátum:

Aláírás



Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím,
Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő, stb.

KÉRELEM SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE IRÁNT
Az Infotv. 18. § (2) bekezdése szerint, amennyiben Adatkezelő a törlés iránti kérelmemet nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy elektronikus úton közölnie kell a törlés elutasításának ténybeli
és jogi indokait.
Az Infotv. 18. § (1) bekezdése alapján a törlésről Adatkezelő az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.
A törvényben meghatározott törlési kötelezettség nem teljesítése esetén, az Infotv. 52. § (1) bekezdése
értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálat kezdeményezhető arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.

Tisztelt Adatkezelő!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 17. § (2) bekezdése
szerinti jogommal élve kérem személyes adataim törlését.
Név: .............................................................................................................................................................................
A beazonosításához szükséges további adatok: ......................................................................................................
Töröltetni kívánt adatok: ............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
A választ az alábbi címre kérem megküldeni: ............................................................................................................
Együttműködését köszönöm!
Dátum:

Aláírás



Online adatkezelés esetén pl. e-mail cím,
Egyéb esetben az azonosításhoz szükséges további, az adatkezelő által kezelt személyes adat pl. lakcím, születési idő, stb.

