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CÉL 

Jelen tájékoztató célja, hogy Társaságunk, az Orban Consulting Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
1024 Budapest, Lövőház u. 30., cégjegyzékszám: 01-09-185951, adószám: 24853118-2-41, telefonszám: +36-1-
252-6250, e-mail cím: info@orbanconsulting.de, képviseli: Frank László ügyvezető önállóan, Erőss Andrea 
ügyvezető önállóan) mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) valamennyi adatkezeléssel 
érintett természetes személy számára biztosítsa azon információk megismerésének lehetőségét, melyek alapján 
megállapítható számukra, hogy adataikat miként kezeljük, továbbá meg tudjanak bizonyosodni arról, hogy 
alapvető szabadságaikat, személyes adataik kezeléséhez, védelméhez és magánéletük tiszteletben tartáshoz 
fűződő jogaikat mindvégig tiszteletben tartjuk személyes adataik kezelése során – függetlenül attól, hogy az 
érintettek milyen nemzetiségűek vagy hol laknak, tartózkodnak. 

ÉRVÉNYESSÉG 

Jelen tájékoztató hatálya a Társaságunk által folytatott adatkezelésekre – azok megjelenési formájától függetlenül 
– kiterjed. Tekintettel arra, hogy Társaságunk munkavállalóit külön okiratban tájékoztatjuk a rájuk vonatkozó 
személyes adatok kezelését illetően, így a jelen adatkezelési tájékoztatóban a munkavállalók adatainak kezelésére 
vonatkozó információk nem kerültek feltüntetésre. 

ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A jelen tájékoztatóban felsorolt adatkezelési tevékenységek vonatkozásában Társaságunk minősül adatkezelőnek. 

Ha az érintetteknek személyes adataik kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdésük, észrevételük merülne fel, 
úgy az alábbi elérhetőségeken tudnak kapcsolatba lépni velünk: 

Név: Orban Consulting Hungary Kft. 
Székhely: 1024 Budapest, Lövőház u. 30. 
Levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház u. 30. 
Telefonszám: +36 1 252 6250 
E-mail cím: dataprivacy@orbanconsulting.de 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy – a 8. és 9. fejezetekben írt célból végzett adatkezeléseken kívül – a 
Társaságunkkal közös cégcsoportba tartozó alábbi vállalkozásokkal közösen kezeljük a személyes adatokat: Orban 
Consulting Holding GmbH és Orban Consulting GmbH (mindkét társaság székhelye és levelezési címe: 
Maximilianstraße 9A, D-82319 Starnberg, Németország, telefonszáma: +49 8151 77429 750, e-mail címe: 
info@orbanconsulting.de) és az Orban Consulting Poland Sp. z o.o. (székhely és levelezési cím: ul. Świętego Filipa 
23/3 PL-31-150 Krakkó, Lengyelország, telefonszám: +48 12 379 4950, e-mail cím: info@orbanconsulting.de). 

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy a társadatkezelőkkel közösen határoztuk meg az adatkezelés célját, 
eszközeit, az adatkezelés vonatkozásában fennálló kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségünket, 
továbbá az érintettekkel szembeni szerepünket és velük való kapcsolatunkat. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy 
elsődlegesen Társaságunkhoz fordulhatnak az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel, esetleges panaszaikkal, és 
joggyakorlásra irányuló kérelmüket is Társaságunknál terjeszthetik elő. Ettől függetlenül az érintettek bármikor 
dönthetnek úgy, hogy adataik kezelésére vonatkozó kérdéseiket közvetlenül a társadatkezelők egyikéhez intézik, 
továbbá az érintettek az őket megillető jogokat nem Társaságunkkal, hanem a társadatkezelők egyikével szemben 
gyakorolják. 

FOGALMAK 

Társaság Orban Consulting Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1024 Budapest, 
Lövőház utca 30., cégjegyzékszám: 01-09-185951) 
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Személyes adat Minden olyan információ, amely közvetlenül vagy közvetve azonosított, illetve – egy 
vagy több azonosító, tényező vagy tulajdonság alapján – azonosítható természetes 
személyre vonatkozik 

GDPR Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendelete, mely 
tartalmazza a személyes adatok kezelésére, valamint az érintetteket a személyes 
adataik kezelésével összefüggésben megillető jogok gyakorlására vonatkozó kötelező 
érvényű előírásokat 

adatkezelő Az Orban Consulting Hungary Kft., aki a személyes adatok kezelésének célját és 
eszközeit meghatározza 

adatkezelés Személyes adatokon végzett bármely művelet függetlenül annak módjától; ennek 
megfelelően adatkezelésnek minősül többek között a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés 
tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, betekintés, lekérdezés, felhasználás, közlés, 
továbbítás, terjesztés, hozzáférhetővé tétel más módon, összehangolás, 
összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés 

közös adatkezelés A személyes adatok kezelésének az a típusa, amikor az adatkezelés célját és eszközeit 
két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, és az adatvédelmi előírások 
teljesítésére vonatkozó kötelezettségük, illetve fennálló felelősségük megoszlását a 
közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg 

adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő megbízásából és nevében a 
személyes adatokat kezeli 

adatfeldolgozás Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó, a személyes adatokon történő technikai 
feladatok elvégzése, függetlenül az alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 
alkalmazás helyétől 

címzett Természetes vagy jogi személy, közhatalmi vagy egyéb szerv, akivel vagy amellyel a 
személyes adatokat közlik 

adatkezelés korlátozása  A tárolt személyes adat megjelölése a jövőbeli kezelésük korlátozása érdekében 

anonimizálás  Azon műveletek, amelyek elvégzését követően többé nem állapítható meg, hogy a 
személyes adat mely konkrét személyre vonatkozik, azaz az adat elveszíti személyes 
jellegét és abból egyetlen azonosítható természetes személyre sem vonható le 
következtetés, az érintett és az adat közötti kapcsolat már nem állítható helyre 

hozzájárulás Az adatkezeléssel érintett személy önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló 
akaratnyilatkozata, mellyel félreérthetetlenül jelzi, hogy beleegyezik személyes 
adatainak kezelésébe 

profil Tanácsadói profil, melyben bemutatásra kerülnek az adott személy képzettségére, 
szakmai tapasztalatára, tanácsadóként elért eredményeire, képességeire, erősségeire, 
illetve a közreműködésével lefolytatott tanácsadói projektekre vonatkozó információk, 
továbbá a dokumentum tartalmazza az adott személy fényképén szereplő képmását 

adatbiztonsági incidens  Az adatbiztonsági előírások sérülése, amelynek eredményeképpen a továbbított, tárolt, 
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlenül vagy jogellenes módon 
megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, azokat jogosulatlan személyekkel közlik, 
vagy az adatokhoz ezen személyek hozzáférnek 

felügyeleti hatóság  A személyes adatok kezelése során a természetes személyek jogainak és 
szabadságainak védelme és a személyes adatok Unión belüli szabad áramlásának 
megkönnyítése érdekében létrehozott független hatóság; Magyarországon a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

weboldal A www.orbanconsulting.de címen elérhető online felület, melyet az érintettek az oldal 
megtekintése, illetve a Társaságunkkal történő kapcsolatfelvétel céljából felkeresnek 
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cookie  Más néven „süti”, ún. anonim látogatásazonosító, melyet a www.orbanconsulting.de 
weboldalt megtekintő, illetve a weboldalon létrehozott profiljukba belépő érintettek 
számítógépén elhelyez és visszaolvas. A cookie egy olyan egyedi adatsor, melynek 
alkalmazásával menthetők a honlapon alkalmazott beállítások, és nyomon követhető, 
hogy a látogató hogyan jutott el a honlapra, és ott milyen műveleteket hajtott végre 

1. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA, ELVEI 

Egyrészről azokat a személyes adatokat kezeljük, tároljuk, illetve használjuk fel a jelen tájékoztatóban 
meghatározott adatkezelési célok elérése érdekében, melyeket az érintettek közvetlenül adnak meg, vagy 
amelyekhez történő hozzáférést az érintettek teszik lehetővé, engedélyezik Társaságunk részére. Másrészről 
kezelünk olyan érintetti adatokat is, melyeket nem az érintett, hanem olyan harmadik személyek adnak át 
Társaságunknak, akikkel szerződésen alapuló vagy más típusú kapcsolatban állunk. Személyes adatokat nyilvános 
adatbázisokból nem gyűjtünk, és a fent írtakon kívül harmadik személyek érintetti adatokat nem továbbítanak 
részünkre. 

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az általunk kezelt személyes adatokhoz kizárólag az erre feljogosított 
személyek férhessenek hozzá – szervezetünkön belül és a velünk együttműködő, adatkezelést végző partnerek 
esetében is –, és azokat csakis a feladataik teljesítéséhez vagy tevékenységük végzéséhez feltétlenül szükséges 
mértékben és ideig kezelhessék.  

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy adataikat nemcsak Társaságunk, hanem a velünk együttműködésben álló 
adatfeldolgozók, illetve adatkezelő partnerek is kezelik – önállóan vagy közös adatkezelés keretében – azzal, hogy 
a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat minden esetben külön szerződésben rögzítettük. 
Adatfeldolgozóinkról a jelen tájékoztató 14. fejezetében nyújtunk további felvilágosítást, míg a 15. fejezetében 
részletezzük azt, hogy a személyes adatokat – az adatfeldolgozás esetkörén túl – Társaságunkon és a cégcsoport 
tagjain kívül mely adatkezelők ismerhetik meg és kezelhetik. Szintén ezek a fejezetek tartalmazzák azon 
adatkezeléseket és adatátadásokat, amikor hivatalos szervek keresnek meg bennünket, és jogszabályi 
kötelezettségünket teljesítjük amikor az adatokat részükre továbbítjuk. 

Az érintettek adatait kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban, a Társaságunk által 
meghatározott, konkrét adatkezelési célok elérése érdekében kezeljük. A tudomásunkra jutó valamennyi 
személyes adat kezelését jogszerűen és tisztességesen, továbbá oly módon végezzük, hogy az adatkezelés annak 
teljes időtartama alatt az érintettek számára is átlátható legyen. A személyes adatokat kizárólag a jelen 
tájékoztatóban egyértelműen meghatározott, jogszerű célokból gyűjtjük.  

Az adatkezelés módjának meghatározásakor, valamint a teljes adatkezelési folyamat során végrehajtjuk 
mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek segítségével egyaránt biztosítható az adatvédelmi 
elvek és érintetti jogok érvényesülése, valamint azok védelme. A Társaságunknál mint felelős adatkezelőnél 
bevezetett intézkedések a tudomány és technológia jelenlegi állásának, a megvalósításhoz szükséges 
költségeknek, valamint a természetes személyek jogaira vonatkozó kockázatoknak számbavételét és értékelését 
követően kerültek meghatározásra. 

Tájékoztatjuk az érintetteket arról, hogy minden esetben csak az egyes adatkezelési célok szempontjából 
megfelelő és releváns, valamint a célok eléréséhez feltétlenül szükséges személyes adatokat kezeljük. Törekszünk 
arra, hogy az általunk tárolt és kezelt személyes adatok mindig pontosak és naprakészek legyenek, és megtesszük 
a tőlünk telhető intézkedéseket annak érdekében, hogy a pontatlan vagy helytelen adatok mielőbb helyesbítésre 
vagy törlésre kerüljenek. Kérjük az érintetteket, hogy segítsenek nekünk abban, hogy e kötelezettségünket 
teljesíteni tudjuk, és jelezzék, ha korábban megadott adataik időközben megváltoztak vagy más okból pontosításra 
szorulnak. Ehhez nem kell mást tenniük, mint erről egy e-mailt küldeni nekünk a dataprivacy@orbanconsulting.de 
e-mail címre. 

Az érintettek adatait csak addig tároljuk, amíg az a konkrét adatkezelési cél eléréséhez feltétlenül szükséges. Az 
adatok kezelése során mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket megtesszük, melyek szükségesek 
ahhoz, hogy garantálni tudjuk a személyes adatok biztonságát, ideértve különösen, de nem kizárólag az adatok 
jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása elleni védelmet is. 

Minden olyan esetben, ha személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott, eredeti céltól eltérő célra 
akarjuk használni, úgy erről előzetesen, írásban fogunk tájékoztatást nyújtani az érintettek számára – az adatok 
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kezelésének új célja, valamint az adatkezelésre vonatkozó kiegészítő információk egyidejű megjelölésével –, 
továbbá gondoskodunk arról, hogy ebben az esetben is rendelkezzünk olyan jogalappal, ami a személyes adatok 
kezelését lehetővé teszi számunkra. 

Kiemelt fontosságú számunkra az, hogy olyan technikai és szervezési intézkedéseket építsünk be az adatkezelési 
folyamatokba, amelyek segítségével biztosítani tudjuk, hogy kizárólag a konkrét adatkezelési cél eléréséhez 
szükséges mértékben és ideig történjen a személyes adatok kezelése, valamint ennek megfelelő legyen az 
adatokhoz való hozzáférés lehetősége is. Fenti kötelezettségünk teljesítése érdekében olyan szabályozókat 
építettünk be az adatkezelési folyamatokba, amelyek alkalmasak arra, hogy az adatkezelési műveletek mindvégig 
a fenti keretek között maradjanak.  

Külön figyelmet fordítunk arra is, hogy azokat a személyes adatokat, melyek vonatkozásában az adatkezelés célja 
megvalósult, az adatok kezelésének időtartama lejárt, vagy ha az érintett ilyen kéréssel fordult hozzánk, 
haladéktalanul töröljük, illetve ha a törlés valamilyen okból nem lehetséges, úgy annak érdekében, hogy a kezelt 
adatok és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható, az adatokat anonimizáljuk. 

2. PÁLYÁZÓK ADATAINAK KEZELÉSE 

2.1. KEZELT ADATOK KÖRE ÉS FORRÁSA 

Kezeljük azon személyek adatait, akik a Társaságunkhoz beküldik önéletrajzukat. Az adatkezelés azokra az adatokra 
terjed ki, melyeket az érintett önéletrajzában feltüntet. Ezek az adatok különösen, de nem kizárólag az alábbiak 
lehetnek: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, végzettségre vonatkozó információk, szakmai tapasztalatot érintő 
adatok, nyelvismeret, informatikai ismeretek, fényképes önéletrajz esetén az érintett képmása, egyes esetekben 
az érintettre vonatkozó személyiségteszt eredménye, valamint a tesztben szereplő személyes adat, melyeket a 
személyiségteszt elkészítésével, illetve kiértékelésével megbízott vállalkozástól kapunk meg, és a szakmai profilban 
szereplő azon adatok (mely az alábbi személyes adatokat tartalmazza: képzettség, szakmai tapasztalat, 
tanácsadóként elért eredmények, képességek, erősségek, az érintett közreműködésével lefolytatott tanácsadói 
projektekre vonatkozó információk, az érintettről készült fénykép), melyeket közvetlenül az érintett ad meg. 

Az adatok forrása egyrészt a Társaságunkkal együttműködésben álló munkaerő-közvetítő, másrészt maga az 
érintett, ha önéletrajzának megküldésével ő jelentkezik a Társaságunknál.  

2.2. ADATKEZELÉS CÉLJA 

Az adatok kezelésének célja, hogy fel tudjuk venni a kapcsolatot a pályázó érintettel, és az adott személynek a 
betöltendő munkakörhöz kapcsolódó feladatok teljesítésére való alkalmasságáról interjú keretében is meg tudjunk 
győződni, továbbá a jelentkezés elbírálásához, és az érintettnek a bírálat eredményéről való értesítéséhez is 
szükségünk van az adatok kezelésére. A személyiségteszthez és a tanácsadói szakmai profilhoz kapcsolódó adatok 
kezelésének célja, hogy megállapítható legyen számunkra, hogy az érintett személyiségét, illetőleg szakmai 
hátterét tekintve is alkalmas-e a feladatok ellátására. Abban az esetben, ha az érintett hozzájárul ahhoz, hogy a 
kiválasztási eljárás befejezését követően Társaságunk megkeresse jövőbeli álláslehetőségekről való értesítés 
érdekében, úgy az adatkezelés célja ezen értesítés eljuttatása az érintettnek, illetve a vele való kapcsolatfelvétel.  

2.3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

A pályázók adatait – az adott pályázati eljárás lezárásáig – Társaságunk jogos érdeke alapján kezeljük, melyhez 
lefolytattuk az érdekmérlegelési teszteket, melyek eredménye alapján megállapításra került, hogy az 
adatkezeléshez fűződő érdekünk erősebb és hangsúlyosabb, mint az érintett pályázók ahhoz fűződő érdeke, hogy 
ezen adataik kezelésére ne kerüljön sor. Jogos érdekünk fennállását igazolja, hogy az érintettel való 
kapcsolatfelvételhez szükséges, valamint önéletrajzában, illetőleg szakmai profiljában és személyiségtesztjében 
szereplő adatok kezelése nélkül nem tudnánk meggyőződni arról, hogy az adott jelentkező képes, illetve alkalmas 
lehet-e a megpályázott pozíció betöltésére. Ha az érintett ezt írásban kéri, biztosítjuk számára a részletes 
érdekmérlegelési tesztek megismerésének lehetőségét.   

Mivel az adatkezelés jogalapja Társaságunk jogos érdeke, így az érintettek saját helyzetükkel kapcsolatos okokból 
tiltakozhatnak az adatkezeléssel szemben. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a tiltakozási kérelem benyújtása 
nem jelenti az adatkezelés azonnali befejezését és az adatok törlését, erre csak azt követően kerül sor, ha a 
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kérelem megvizsgálását követően azt állapítjuk meg, hogy az adatkezelést nem indokolják olyan kényszerítő erejű 
jogos okok, melyek elsőbbséget élveznek az érintettek jogos érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy 
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. Felhívjuk az érintettek 
figyelmét, hogy abban az esetben, ha az érintett adatait a jelen tájékoztatóban részletezett más célból és/vagy 
jogalap fennállása mellett is kezeljük, a tiltakozás elfogadása és teljesítése csak az ebben a pontban írt célból 
folytatott adatkezelési tevékenységünkre fog vonatkozni.  

Az adatkezelés jogalapja a pályázati eljárás lezárását követően végzett adatkezelés esetében az érintett 
hozzájárulása, melyet a Társaságunk által kialakított hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével és aláírásával ad meg. 

2.4. ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA 

Az érintettek adatainak kezelése főszabály szerint addig tart, amíg az adott pozíció betöltésre nem kerül. Ha az 
érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben adódó, számára képzettsége, illetve szakmai tapasztalata 
alapján releváns munkalehetőségekről tájékoztassuk, úgy nevét, telefonszámát és e-mail címét a kiválasztási 
eljárás lezárását követő 5 évig kezeljük. Ha az érintett hozzájárulását a fenti 5 éves határidő lejárta előtt 
visszavonja, úgy az adatkezelés ennek a nyilatkozatnak a kézhezvételéig tart. 

A személyiségtesztben és a szakmai profilban szereplő adatokat az érintett tiltakozásáig, de ennek hiányában is 
legfeljebb a pályázati eljárás lezárását követő 1 évig kezeljük. 

3. MAGÁNSZEMÉLYKÉNT SZERZŐDŐ TANÁCSADÓK ADATAINAK KEZELÉSE 

3.1. KEZELT ADATOK KÖRE ÉS FORRÁSA 

Társaságunk kezeli azoknak a tanácsadóknak az adatait, akik magánszemélyként kötnek velünk megbízási 
szerződést, és így teljesítik a szerződésből fakadó tanácsadási feladataikat, és akiknek e szerződés alapján 
kifizetőként jövedelmet juttatunk. A kezelt adatok minden esetben közvetlenül az érintettől származnak. 

Az adatkezelés egyrészt azokra az adatokra terjed ki, melyeket az érintett ad meg Társaságunk részére a megbízási 
szerződés megkötésekor, illetve azt követően. Az érintettre vonatkozó személyiségteszt eredményét, valamint a 
tesztben szereplő személyes adatokat is kezeljük, ezeket a személyiségteszt elkészítésével, illetve kiértékelésével 
megbízott vállalkozástól kapjuk meg. Emellett kezeljük a tanácsadói szakmai profilban szereplő azon adatokat 
(mely az alábbi személyes adatokat tartalmazza: képzettség, szakmai tapasztalat, tanácsadóként elért 
eredmények, képességek, erősségek, az érintett közreműködésével lefolytatott tanácsadói projektekre vonatkozó 
információk, az érintettről készült fénykép), melyeket közvetlenül az érintett ad meg. 

3.2. ADATKEZELÉS CÉLJA 

Az adatok kezelése szükséges ahhoz, hogy tanácsadási tevékenység végzésére irányuló megbízási szerződést 
kössünk az érintettel, továbbá azért is, hogy a szerződésből eredő kötelezettségeinket teljesíteni, jogainkat 
gyakorolni, igényeinket érvényesíteni tudjuk. A személyiségteszthez és a tanácsadói szakmai profilhoz kapcsolódó 
adatok kezelésének célja, hogy megállapítható legyen számunkra, hogy az érintett személyiségét, illetőleg szakmai 
hátterét tekintve is alkalmas-e megbízási szerződés tárgyát képező tanácsadási feladatok ellátására. A megbízási 
szerződés megszűnését követő adatkezelés célja az, hogy az érintettel fel tudjuk venni a jövőben a kapcsolatot egy 
újabb megbízási feladat ellátására vonatkozó szerződés megkötése érdekében. 

3.3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Ha az érintett magánszemélyként köt megbízási szerződés Társaságunkkal, úgy adatainak kezelése egyrészt a 
Társaságunkkal kötött megbízási szerződésen, másfelől a Társaságunkra irányadó jogi kötelezettség teljesítésén 
alapul. Tekintettel arra, hogy adatok kezelésének jogalapja az érintettel kötött szerződés, illetve a Társaságunkat 
terhelő jogi kötelezettség teljesítése, így az adatszolgáltatás esetleges elmaradása vagy hiányos adatszolgáltatás 
esetén Társaságunknak nem áll módjában az érintettel szerződést kötni, illetve jogviszonyát fenntartani, továbbá 
nem tudunk intézkedni annak érdekében, hogy az érintett igénybe tudja venni azokat az adó-, illetve egyéb 
kedvezményeket és a társadalombiztosítási szolgáltatásokat, melyekre jogosult lenne.  
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A fentiektől eltérően azon adatok kezelésének jogalapja, melyeket az érintettre vonatkozó tanácsadói szakmai 
profil és a személyiségteszt tartalmaz, Társaságunk jogos érdeke, mely jogalap alkalmazásához elvégeztük az 
érdekmérlegelési teszteket, melyek eredménye alapján megállapításra került, hogy Társaságunk adatkezeléshez 
fűződő érdeke fennáll, továbbá erősebb és hangsúlyosabb, mint az érintett ahhoz fűződő érdeke, hogy személyes 
adatait ne kezeljük. Ha az érintett meg kívánja ismerni az általunk elvégzett, részletes érdekmérlegelési teszteket, 
úgy írásbeli kérelmére Társaságunk ezt biztosítja. 

A megbízási szerződés megszűnését követően kezelt kapcsolatfelvételi adatokat az érintett hozzájárulása alapján 
kezeljük, melyet az erre a célra készített hozzájáruló nyilatkozat aláírásával ad meg részünkre.  

3.4. ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA 

A személyiségtesztben és a szakmai profilban szereplő adatokat az érintett tiltakozásáig, de ennek hiányában is 
legfeljebb az azt követő 1 évig kezeljük, hogy Társaságunk és az érintetteket feladatellátásra kijelölő megbízott jogi 
személy közötti együttműködés megszűnt. 

A Társaságunkkal szerződést kötő tanácsadók adatait elsődlegesen a megbízási szerződés megszűnéséig kezeljük. 
Ha az érintett hozzájárul, hogy a szerződés megszűnése után egy újabb tanácsadási feladat ellátására vonatkozó 
szerződéskötés érdekében megkeressük, úgy nevét, telefonszámát és e-mail címét a szerződés megszűnését 
követő további 5 évig kezeljük azzal, hogy ha hozzájárulását az 5 évet megelőzően visszavonja, úgy ezen időpontig 
tart az adatkezelés.  

A fentiektől eltérően, az érintett társadalombiztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időre, illetve a 
nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetre, jövedelemre vonatkozó személyes adatokat 
Társaságunk az adott megbízottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 évig kezeli a Tny. 99/A. 
§ (1) bekezdése alapján. Azokat a személyes adatokat, melyek kezelése a Társaságunkat terhelő adómegállapítási 
kötelezettség teljesítéséhez szükségesek, a 2017. évi CL. törvény („Art.”) 78. § (3), (4) alapján az adó 
megállapításához való jog elévüléséig, azaz az érintettre vonatkozó adóbevallás benyújtását, adatbejelentés 
megtételét, illetve ezek hiányában az adó megfizetési évének utolsó napját követő 5. év végéig kezeljük.  

4. EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ADATAINAK KEZELÉSE 

4.1. KEZELT ADATOK KÖRE ÉS FORRÁSA 

Társaságunk kezeli a velünk megbízottként szerződő, tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó egyéni vállalkozók azon 
személyes adatait, melyek a megbízási szerződésben kerülnek feltüntetésre, továbbá amelyeket a szerződés 
megkötését követően ad meg az érintett egyéni vállalkozó Társaságunk részére. Az egyéni vállalkozó születési 
helyének és idejének, valamint édesanyja nevének kezelésére is sor kerül akkor, ha az egyéni vállalkozóval kötött 
megbízási szerződés alapján Társaságunknak kötbérkövetelése, illetve kártérítési igénye keletkezik, és azt jogi úton 
érvényesíti az érintettel szemben. A fent felsorolt adatokhoz közvetlenül az érintettől jutunk hozzá, kivéve az 
igényérvényesítéshez szükséges adatokat (születési hely és idő, anyja neve), melyeket közhiteles 
nyilvántartásokból történő adatigénylés útján szerzünk meg. A tanácsadók esetében kezeljük az érintettre 
vonatkozó személyiségteszt eredményét, valamint a tesztben szereplő személyes adatokat, melyeket a 
személyiségteszt elkészítésével, illetve kiértékelésével megbízott vállalkozástól kapunk meg; emellett kezeljük a 
tanácsadói szakmai profilban szereplő azon adatokat (mely az alábbi személyes adatokat tartalmazza: képzettség, 
szakmai tapasztalat, tanácsadóként elért eredmények, képességek, erősségek, az érintett közreműködésével 
lefolytatott tanácsadói projektekre vonatkozó információk, az érintettről készült fénykép), melyeket közvetlenül 
az érintett ad meg. 

A fentieken túl kezeljük azoknak az egyéni vállalkozóknak az adatait is, akiktől különféle szolgáltatásokat veszünk 
igénybe. Az adatkezelés ilyen esetben az érintett által kiállított számlában szereplő, illetve a kapcsolatfelvételhez 
szükséges adatokra terjed ki. Az adatok forrása ebben az esetben is maga az érintett. 

4.2. ADATKEZELÉS CÉLJA 

Az egyéni vállalkozóként működő tanácsadók adatait azért kezeljük, hogy az érintettekkel megbízási jogviszonyt 
létesítsünk különféle tanácsadási feladatok ellátására, azt fenntartsuk, illetve amennyiben bármely okból a 
szerződés megszüntetésre kerül, úgy az adatok kezelése szükséges ahhoz is, hogy a jogviszonyt teljeskörűen le 
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tudjuk zárni, az érintettel el tudjunk számolni. A személyiségteszthez és a tanácsadói szakmai profilhoz kapcsolódó 
adatok kezelésének célja, hogy meg tudjuk állapítani, hogy az érintett személyiségét, illetőleg szakmai hátterét 
tekintve is alkalmas-e a tanácsadási feladatok ellátására, ezáltal biztosítva az általunk elvállalt megbízási feladat 
szerződésszerű ellátását. 

Abban az esetben, ha a velünk szerződést kötő egyéni vállalkozó nem tesz eleget a szerződésből eredő kötbér 
és/vagy kártérítés megfizetésére vonatkozó kötelezettségének, és jogi úton kell érvényesítenünk igényünket az 
érintettel szemben, úgy a személyes adatokat ezen eljárások eredményes lefolytatása céljából kezeljük. 

Ha az egyéni vállalkozóként működő tanácsadó a megbízási szerződés teljesítését követően hozzájárul 
kapcsolatfelvételi adatainak további kezeléséhez, úgy az adatkezelés célja ebben az esetben az, hogy az érintettet 
meg tudjuk közvetlenül keresni egy újabb megbízási feladat ellátására vonatkozó szerződés megkötése érdekében. 
Társaságunk részére szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozók adatai kezelésének célja az, hogy e szolgáltatásokat 
igénybe tudjuk venni, másrészt pedig az, hogy teljesíteni tudjuk a szerződésből eredő kötelezettségeinket, többek 
között a szolgáltatás díját meg tudjuk fizetni az érintettnek. 

4.3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Az egyéni vállalkozókra vonatkozó azon személyes adatok kezelésének jogalapja, melyek a megbízási szerződésben 
szerepelnek, illetve az egyéni vállalkozók és Társaságunk közötti megbízási jogviszony fenntartásához és a velük 
való folyamatos kapcsolattartáshoz szükségesek, a Társaságunk és az érintett között létrejött szerződés.  

Az egyéni vállalkozóként szerződő tanácsadó által kitöltött tanácsadói szakmai profil, valamint személyiségteszt, 
illetve annak eredménye mint személyes adat kezelése Társaságunk jogos érdekén alapul. Ezen jogalap 
alkalmazásához elvégeztük az érdekmérlegelési teszteket, melyek eredménye alapján megállapításra került, hogy 
ahhoz fűződő érdekünk, hogy az érintett egyéni vállalkozóknak a tanácsadói szakmai profiljával és a 
személyiségteszt elvégzésével összefüggő személyes adatait kezeljük erősebb és hangsúlyosabb, mint az érintettek 
ahhoz fűződő érdeke, hogy ezen adataik kezelésére ne kerüljön sor.  

Ha a személyes adatok kezelésének célja olyan igény jogi úton történő érvényesítése, mely igény a megbízási 
jogviszonnyal összefüggésben merül fel az egyéni vállalkozóként működő tanácsadóval szemben, és amelyet az 
érintett önkéntesen nem teljesít, úgy az adatkezelés jogalapja szintén Társaságunk jogos érdeke, mely jogalap 
alkalmazásához lefolytattuk az érdekmérlegelési tesztet. Társaságunk, valamint az érintettek oldalán fennálló 
érdekek vizsgálata azt a megállapítást eredményezte, hogy ahhoz fűződő érdekünk, hogy az önkéntesen nem 
teljesítő érintettekkel szembeni jogszerű követelésünk érvényesítéséhez elengedhetetlen személyes adatokat 
kizárólag ebből a célból kezeljük, erősebb és hangsúlyosabb, mint az érintettek ahhoz fűződő érdeke, hogy az 
igényérvényesítéshez szükséges adatokat ne ismerjük meg és ne kezeljük. A személyes adatok kezelése nélkül nem 
tudnánk jogi úton érvényt szerezni azon követelésnek, mely a megbízási jogviszonyból ered, és amely 
Társaságunkat jogszerűen megillet az önkéntesen nem teljesítő egyéni vállalkozóval szemben. 

Az egyéni vállalkozóként működő tanácsadókkal kötött megbízási szerződés megszűnését követően végzett 
adatkezelés, mely az érintettek kapcsolatfelvételi adataira terjed ki, az érintettek hozzájárulásán alapul. 

Azon egyéni vállalkozók esetében, akiktől valamilyen szolgáltatást veszünk igénybe, az adatkezelés jogalapja az 
egyéni vállalkozóval kötött, a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés, illetve annak teljesítése. 

4.4. ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA 

Az adatok kezelésének időtartama abban az esetben, ha az érintett egyéni vállalkozóval a megbízási jogviszony 
lezárása körében teljeskörűen elszámoltunk, úgy a jogviszony megszűnéséig tart. Ha az érintett kifejezetten 
hozzájárul ahhoz, hogy egy újabb tanácsadási feladat ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötése 
érdekében a jövőben megkeressük, úgy kapcsolatfelvételi adatait a vele kötött korábbi megbízási szerződés 
megszűnését követően további 5 évig kezeljük. Ha az érintett hozzájárulását az 5 éves határidő lejárta előtt 
visszavonja, úgy az adatkezelés ennek a visszavonó nyilatkozatnak a kézhezvételéig tart. 

Ha az egyéni vállalkozóval szemben a megbízási szerződésből eredő, lejárt követelésünk áll fenn, melyet jogi úton 
érvényesítünk, úgy a személyes adatok kezelése mindaddig tart, amíg a követelés érvényesítésére irányuló 
eljárások jogerősen le nem zárultak. 
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A fentiektől eltérően azokat az adatokat, melyeket a Társaságunk által befogadott, az érintettek által kiállított 
számlák tartalmaznak, a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján Társaságunkat terhelő, a számlák és a könyvelés 
részét képező vevőkről készített nyilvántartás megőrzésére vonatkozó kötelezettségünk alapján az egyes számlák 
kiállításától, illetve a nyilvántartás elkészítésétől számított 8 évig kezeljük. 

Az érintettekre vonatkozó szakmai profil és személyiségteszttel összefüggő személyes adatok jogos érdeken 
alapuló kezelése mindaddig tart, amíg az érintett tanácsadók az adatkezeléssel szemben nem tiltakoznak, de ennek 
hiányában is legfeljebb az egyéni vállalkozóval kötött megbízási szerződés megszűnését követő 1 évig. 

5. NEM TERMÉSZETES SZEMÉLY MEGBÍZOTTAK ÁLTAL KIJELÖLT TANÁCSADÓKAT ÉRINTŐ 
ADATKEZELÉS 

5.1. KEZELT ADATOK KÖRE ÉS FORRÁSA 

Társaságunk az érintettek alábbi személyes adatait kezeli: név, telefonszám, e-mail cím, tanácsadói szakmai profil 
(mely az alábbi személyes adatokat tartalmazza: képzettség, szakmai tapasztalat, tanácsadóként elért 
eredmények, képességek, erősségek, az érintett közreműködésével lefolytatott tanácsadói projektekre vonatkozó 
információk, az érintettről készült fénykép), az érintett által kitöltött személyiségteszt, illetve annak eredménye.  

Mivel személyes adatait az érinttet adja meg, így az érintett minősül az adatok forrásának kivéve a 
személyiségtesztben szereplő adatokat, valamint annak eredményét, melyeket a személyiségteszt elkészítésével, 
illetve kiértékelésével általunk megbízott vállalkozástól kapunk meg. 

5.2. ADATKEZELÉS CÉLJA 

Az adatkezelés célja, hogy hitelt érdemlő módon meg tudjunk győződni arról, hogy az érintett mint a tanácsadási 
tevékenység teljesítésére kijelölt személy rendelkezik-e azokkal az ismeretekkel, szaktudással, illetve szakmai 
tapasztalattal, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy a megbízási feladato(ka)t szerződésszerűen el tudja látni, 
továbbá ezt a Társaságunkat megbízó partner számára is igazolni tudjuk.  

A kapcsolatfelvételi adatok kezelésének célja pedig a közvetlen kapcsolatfelvétel és -tartás biztosítása, illetve 
megkönnyítése Társaságunk, illetve megbízónk és az érintettek között. A személyiségteszthez kapcsolódó adatok 
kezelésének célja, hogy meg tudjuk állapítani, hogy az érintettek személyiségüket tekintve is alkalmasak-e az adott 
tanácsadási jellegű feladatok ellátására, ezáltal biztosítva a Társaságunk által elvállalt megbízási feladat 
szerződésszerű teljesítését. 

5.3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Az adatok kezelésének jogalapja Társaságunk, illetve a velünk szerződéses kapcsolatban álló megbízó jogos érdeke, 
aki az adott tanácsadási feladat teljesítésével Társaságunkat megbízza. Az érintetti adatok jogos érdek alapján 
történő kezeléséhez lefolytattuk az érdekmérlegelési tesztet, melynek eredményét írásban is dokumentáltuk. 
Ennek során összevetettük a Társaságunk és megbízónk, illetve az érintettek oldalán fennálló jogos érdekeket és 
alapvető jogokat, amelynek eredményeképpen megállapításra került, hogy az adatkezeléshez fűződő érdekünk 
erősebb és hangsúlyosabb, mint az érintettek ahhoz fűződő érdeke, hogy adataikat ne kezeljük. Ha nem 
kezelhetnénk az adatokat, az rendkívül megnehezítené, sőt adott esetben ellehetetlenítené folyamatos 
üzletmenetünk fenntartását, valamint az egyes szerződések teljesítését, és jelentős akadályt jelentene a 
Társaságunkat az egyes szerződések alapján terhelő együttműködési kötelezettség teljesítését illetően is, 
ennélfogva igazolt Társaságunk jogos érdekének elsőbbsége az érintettek jogos érdekeivel szemben. Ha az érintett 
ezt írásban kéri, biztosítjuk számára a részletes érdekmérlegelési teszt megismerésének lehetőségét. 

Azon adatok kezelése, melyeket az érintettek személyiségtesztje és tanácsadói szakmai profilja tartalmaz, 
Társaságunk jogos érdekén alapul; ezen adatkezelésekhez kapcsolódóan szintén lefolytattuk az érdekmérlegelési 
teszteket, és megállapítottuk, hogy Társaságunknak erősebb érdeke fűződik az adatok kezeléséhez, mivel enélkül 
nem tudnánk hitelt érdemlő módon felmérni azt, hogy az érintett birtokában lévő elméleti tudás, szakmai 
tapasztalat mellett a személyiségét tekintve is alkalmas-e az adott tanácsadási jellegű feladat ellátására. 

Mivel a jelen pontban írt adatkezelések jogalapja Társaságunk jogos érdeke, így az érintettek saját helyzetükkel 
kapcsolatos okokból tiltakozhatnak az adatkezeléssel szemben. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a tiltakozási 
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kérelem benyújtása nem jelenti az adatkezelés azonnali befejezését és az adatok törlését, erre csak azt követően 
kerül sor, ha a kérelem megvizsgálását követően azt állapítjuk meg, hogy az adatkezelést nem indokolják olyan 
kényszerítő erejű jogos okok, melyek elsőbbséget élveznek az érintettek jogos érdekeivel, jogaival, szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. Felhívjuk 
az érintettek figyelmét, hogy abban az esetben, ha az érintett adatait a jelen tájékoztatóban részletezett más célból 
és/vagy jogalap fennállása mellett is kezeljük, a tiltakozás elfogadása és teljesítése csak az ebben a pontban írt 
célból folytatott adatkezelési tevékenységünkre fog vonatkozni.  

5.4. ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA 

A kapcsolatfelvételi adatok kezelése addig tart, amíg Társaságunk jogutód nélkül meg nem szűnik azzal, hogy az 
alapjogviszony megszűnését követően kivételesen, a feltétlenül szükséges mértékben és csak az erre kifejezetten 
felhatalmazott személyi kör számára engedélyezett az adatokhoz való hozzáférés.  

A személyiségtesztben és a szakmai profilban szereplő adatokat az érintett tiltakozásáig, de ennek hiányában is 
legfeljebb az azt követő 1 évig kezeljük, hogy Társaságunk és az érintetteket feladatellátásra kijelölő megbízott jogi 
személy közötti együttműködés megszűnt. 

6. TÁRSASÁGUNKKAL TITOKTARTÁSI ÉS ÜGYFÉLVÉDELMI MEGÁLLAPODÁST KÖTŐ PARTNEREK 
ADATAINAK KEZELÉSE 

6.1. KEZELT ADATOK KÖRE ÉS FORRÁSA 

Társaságunk kezeli azokat a természetes személyazonosító, illetve kapcsolatfelvételi adatokat, melyeket maguk az 
érintettek adtak meg Társaságunknak a titoktartási- és ügyfélvédelmi megállapodás megkötésekor, illetve annak 
teljesítése során, így az adatok forrásának az érintettet kell tekinteni.  

Emellett kezeljük az érintettre vonatkozó személyiségteszt eredményét, valamint a tesztben szereplő személyes 
adatokat, melyeket a személyiségteszt elkészítésével, illetve kiértékelésével megbízott vállalkozástól kapunk meg, 
valamint a tanácsadói szakmai profilban szereplő azon adatokat (mely az alábbi személyes adatokat tartalmazza: 
képzettség, szakmai tapasztalat, tanácsadóként elért eredmények, képességek, erősségek, az érintett 
közreműködésével lefolytatott tanácsadói projektekre vonatkozó információk, az érintettről készült fénykép), 
melyeket közvetlenül az érintett ad meg. 

6.2. ADATKEZELÉS CÉLJA 

Az érintetti személyes adatok kezelése szükséges ahhoz, hogy a titoktartási- és ügyfélvédelmi megállapodást meg 
tudjuk kötni az érintettel, továbbá ahhoz is, hogy a megállapodásból eredő kötelezettségeinket teljesíteni, 
jogainkat gyakorolni, igényeinket érvényesíteni tudjuk, valamint kapcsolatba tudjunk lépni az érintettel a 
megállapodás megszűnését követően is. 

A személyiségteszthez és a tanácsadói szakmai profilhoz kapcsolódó adatok kezelésének célja, hogy meg tudjuk 
állapítani, hogy az érintett személyiségét, illetőleg szakmai hátterét tekintve is alkalmas-e a tanácsadási feladatok 
ellátására, ezáltal biztosítva az általunk elvállalt megbízási feladat szerződésszerű ellátását. 

6.3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Az adatkezelés az érintett és Társaságunk között létrejött titoktartási- és ügyfélvédelmi megállapodáson alapul, 
azaz az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja. A titoktartási- és ügyfélvédelmi 
megállapodás megszűnését követően kezelt adatok esetében az adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása.  

Azon adatok kezelése, melyeket az érintettek személyiségtesztje és tanácsadói szakmai profilja tartalmaz, 
Társaságunk jogos érdekén alapul; ezen adatkezelésekhez kapcsolódóan lefolytattuk az érdekmérlegelési 
teszteket, és megállapítottuk, hogy Társaságunknak erősebb érdeke fűződik az adatok kezeléséhez, mivel enélkül 
nem tudnánk hitelt érdemlő módon felmérni azt, hogy az érintett birtokában lévő elméleti tudás, szakmai 
tapasztalat mellett a személyiségét tekintve is alkalmas az adott tanácsadási jellegű feladat ellátására. 
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6.4. ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA 

Az érintettek adatait elsődlegesen a titoktartási-és ügyfélvédelmi megállapodás megszűnéséig kezeljük. Ha a 
megállapodás megszűnését követően az érintettel megbízási szerződést kötünk, úgy a megbízott tanácsadókra 
irányadó szabályok szerint kezeljük tovább az érintett személyes adatait. Ha az érintett a titoktartási- és 
ügyfélvédelmi megállapodás megszűnését követően hozzájárul ahhoz, hogy további együttműködés érdekében 
megkeressük, úgy nevét, telefonszámát és e-mail címét a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeljük azzal, 
hogy ha az érintett hozzájárulását az 5 évet megelőzően visszavonja, úgy az adatkezelés ezen időpontig tart.  

A személyiségtesztben és a szakmai profilban szereplő adatokat az érintett tiltakozásáig, de ennek hiányában is 
legfeljebb az azt követő 1 évig kezeljük, hogy Társaságunk és az érintetteket feladatellátásra kijelölő megbízott jogi 
személy közötti együttműködés megszűnt. 

7. SZERZŐDÉSES KAPCSOLATTARTÓK ADATAINAK KEZELÉSE 

7.1. KEZELT ADATOK KÖRE ÉS FORRÁSA 

Az érintettnek azon adatait kezeljük, melyet az őt kijelölő, Társaságunkkal szerződő partner ad át részünkre; ha az 
érintett megad valamely további adatot, úgy ezt is kezeljük. A kezelt adatok köre jellemzően az alábbi: név, e-mail 
cím, telefonszám, levelezési cím. Azoknak az adatoknak a forrása, melyeket Társaságunk partnere ad át, maga a 
partner, míg, ha valamelyik adatot közvetlenül az érintettől kapjuk meg, úgy ő az adatok forrása. 

7.2. ADATKEZELÉS CÉLJA 

Az adatok kezelésének célja elsődlegesen az, hogy a partnerrel kötött szerződésből eredő kötelezettségeink 
teljesítése során a partnerrel folyamatosan együtt tudjunk működni, a szerződés által előírt értesítési 
kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni, a szerződés alapján szükségessé váló valamennyi jognyilatkozatot 
joghatályosan meg tudjuk tenni, valamint a szerződés teljesítése körében felmerülő kérdések esetén a partnerrel 
rövid úton egyeztetni tudjunk. Az érintettre vonatkozó személyes adatok ismerete és kezelése szükséges ahhoz, 
hogy az együttműködés időtartama alatt biztosítható legyen a folyamatos kommunikáció a partnerrel. 

7.3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Az érintetti adatok kezelése Társaságunk, illetve partnerünk jogos érdekén alapul. A jogos érdeken alapuló 
adatkezelés érdekében az adatvédelmi előírásoknak megfelelően lefolytatásra került az érdekmérlegelési teszt, 
melynek során összevetettük egymással a saját és partnerünk, valamint az érintett oldalán fennálló jogos 
érdekeket és alapvető jogokat. Ennek eredményeképpen megállapítottuk, hogy a Társaságunk és partnerünk 
ahhoz fűződő érdeke, hogy a kapcsolattartók adatait kezeljük a partnerrel való közvetlen egyeztetés és a 
kommunikáció megkönnyítése, gyorsítása érdekében, erősebb és hangsúlyosabb, mint az érintett ahhoz fűződő 
érdeke, hogy adataikat ne kezeljük. Ha az érintett ezt írásban kéri, biztosítjuk számára a részletes érdekmérlegelési 
teszt megismerésének lehetőségét. 

Mivel a jelen pontban írt adatkezelések jogalapja Társaságunk jogos érdeke, így az érintettek saját helyzetükkel 
kapcsolatos okokból tiltakozhatnak az adatkezeléssel szemben. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a tiltakozási 
kérelem benyújtása nem jelenti az adatkezelés azonnali befejezését és az adatok törlését, erre csak azt követően 
kerül sor, ha a kérelem megvizsgálását követően azt állapítjuk meg, hogy az adatkezelést nem indokolják olyan 
kényszerítő erejű jogos okok, melyek elsőbbséget élveznek az érintettek jogos érdekeivel, jogaival, szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. Felhívjuk 
az érintettek figyelmét, hogy abban az esetben, ha az érintett adatait a jelen tájékoztatóban részletezett más célból 
és/vagy jogalap fennállása mellett is kezeljük, a tiltakozás elfogadása és teljesítése csak az ebben a pontban írt 
célból folytatott adatkezelési tevékenységünkre fog vonatkozni. 

7.4. ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA 

Az érintett adatait Társaságunk jogutód nélküli megszűnéséig kezeljük – figyelembe véve, hogy a partnerrel kötött 
szerződés megszűnését követően is szükségünk lehet az adatokra, illetve aránytalan elvárás lenne, ha a szerződés 
megszűnésével a kapcsolattartók adatait törölni kellene, illetve meg kellene semmisíteni az adatokat tartalmazó 
szerződéseket, levelezéseket, egyéb papír alapú vagy elektronikus dokumentumokat – azzal, hogy az alapul 
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szolgáló jogviszony megszűnését követően haladéktalanul intézkedünk annak érdekében, hogy az érintett adatai 
ezt követően csak a lehető legszükségesebb esetben, a feltétlenül szükséges mértékben és csak az erre megfelelő 
felhatalmazással rendelkező személyi kör számára legyenek hozzáférhetők. 

8. MUNKAVÁLLALÓK ÉS MAGÁNSZEMÉLY MEGBÍZOTTAK HOZZÁTARTOZÓIRA VONATKOZÓ 
ADATOK KEZELÉSE 

8.1. KEZELT ADATOK KÖRE ÉS FORRÁSA 

Az érintettek vonatkozásában Társaságunk az alábbi személyes adatokat kezeli: név, adóazonosító jel, munkáltató 
megnevezése, adószáma, valamint abban az esetben, ha az érintett Társaságunknál dolgozó hozzátartozója az 
érintett tulajdonában álló gépjárművet használja a munka-, illetve megbízási szerződésből fakadó feladatainak 
ellátásához, úgy a jármű forgalmi engedélyben felsorolt adatai. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Társaságunk 
által foglalkoztatott hozzátartozójuk által igénybe vett juttatások, kedvezmények biztosítása érdekében kezeljük 
hozzátartozójával közösen nevelt gyermekük alábbi adatait: név, adóazonosító jel, születési idő.  

A fenti adatokat az érintettek hozzátartozói adják meg részünkre, akiket munkavállalóként foglalkoztatunk, illetve 
akikkel Társaságunk megbízási szerződést kötött tanácsadói feladatok ellátására, így ezen személyeket kell az 
adatok forrásának tekinteni. 

8.2. ADATKEZELÉS CÉLJA 

Az adatkezelés célja, hogy a munkavállalót, illetve megbízott tanácsadót megillető kedvezmények 
igénybevételéhez szükséges bejelentéseket az adóhatóság felé meg tudjuk tenni, valamint a munkavállaló, illetve 
a megbízott esetében a kiküldetési rendelvény kiállítására és megőrzésére vonatkozó, az 1995. évi CXVII. törvény 
(„Szjatv.”) 3. § 83. pontja szerinti kötelezettségét teljesíteni tudjuk. A gyermekekre vonatkozó adatok kezelésének 
célja, hogy az érintett hozzátartozóját megillető kedvezmények igénybevételéhez szükséges bejelentéseket az 
adóhatóság felé megtegyük, meggyőződjünk arról, hogy a munkavállaló jogosult-e pótszabadságra, illetve a 
szükséges bejelentéseket megtegyük az illetékes hatóságok felé. Más célra a személyes adatokat nem kezeljük, 
nem használjuk fel. 

8.3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az adatok kezelése a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén 
alapul, mely jogi kötelezettséget egyrészről az Szjatv. 48. § (3), (3a) és (3b), másrészről az Szjatv. 3. § 10., 11. és 
83. pontjának rendelkezései írják elő. A gyermekekre vonatkozó adatok kezelésének jogalapja ugyancsak 
Társaságunkat terhelő jogi kötelezettség teljesítése, mely az Szjatv. 48. § (3), (3a) és (3b) és az 2012. évi I. törvény 
(„Mt.”) 118. §-ának előírásain alapul. 

8.4. ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA 

Az érintettek személyes adatait az Art. 78. § (3) és (4) értelmében az adó megállapításához való jog elévüléséig, 
azaz az érintett hozzátartozójára – akivel Társaságunk munka-, vagy megbízási szerződést kötött – vonatkozó 
adóbevallás benyújtását, adatbejelentés megtételét, illetve ezek hiányában az adó megfizetési évének utolsó 
napját követő 5. év végéig kezeljük. A gyermekek adatait az érintett hozzátartozójára mint Társaságunk 
munkavállalójára irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 évig kezeljük az 1997. évi LXXXI. törvény 
(„Tny.”) 99/A. § (1) bekezdése alapján. 

9. SZERZŐDÉSES TANÚK ADATAINAK KEZELÉSE 

9.1. KEZELT ADATOK KÖRE ÉS FORRÁSA 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a következő adatokat kezeljük róluk: név, lakcím, aláírás és személyazonosító 
igazolvány száma. Mivel a fenti adatokat maga az érintett adja meg Társaságunk részére az adott szerződés 
tanúként történő aláírásakor, így az adatok forrásának is az érintettet kell tekinteni. 



Általános adatkezelési tájékoztató 

HU022PT-1 
 

 

14 / 24 

9.2. ADATKEZELÉS CÉLJA 

Az érintetti adatokat abból a célból kezeljük, hogy olyan szerződéseket tudjunk kötni magánszemélyekkel, melyek 
nemcsak érvényesek, de olyan bizonyító erővel is rendelkeznek, melyek tartalmára egy esetleges későbbi jogi 
eljárásban eredményesen lehet hivatkozni. Mind a jogbiztonság, mind pedig Társaságunk gazdasági érdeke 
megköveteli, hogy a magánszemélyekkel kötött szerződések, illetve a magánszemélyek által megtett nyilatkozatok 
legalább azoknak a követelményeknek megfeleljenek, melyeket a 2016. évi CXXX. törvény („Pp.”) 325. §-a a teljes 
bizonyító erejű magánokiratokra vonatkozóan előír. 

9.3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az adatok kezelésének jogalapja Társaságunk jogos érdeke. E jogalap 
alkalmazásához elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet, melynek során összehasonlításra kerültek a Társaságunk, 
illetve a velünk szerződő természetes személyek oldalán fennálló jogos érdekek, valamint az érintettek ahhoz 
fűződő érdeke, hogy adatainak kezelésére ne kerüljön sor. Az érdekmérlegelési teszt alapján megállapításra került, 
hogy a Társaságunkkal szerződést kötő magánszemélyek aláírását tanúsító érintettek személyazonosító adatainak 
kezeléséhez fűződő jogos érdekünk ténylegesen fennáll, és elsőbbséget élvez az érintettek oldalán fennálló azon 
jogos érdekkel szemben, hogy a Társaságunk által folytatott adatkezelés hatálya ne terjedjen ki az érintettekre. Ha 
az érintett ezt írásban kéri, biztosítjuk számára a részletes érdekmérlegelési teszt megismerésének lehetőségét. 

Mivel a jelen pontban írt adatkezelések jogalapja Társaságunk jogos érdeke, így az érintettek saját helyzetükkel 
kapcsolatos okokból tiltakozhatnak az adatkezeléssel szemben. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a tiltakozási 
kérelem benyújtása nem jelenti az adatkezelés azonnali befejezését és az adatok törlését, erre csak azt követően 
kerül sor, ha a kérelem megvizsgálását követően azt állapítjuk meg, hogy az adatkezelést nem indokolják olyan 
kényszerítő erejű jogos okok, melyek elsőbbséget élveznek az érintettek jogos érdekeivel, jogaival, szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. Felhívjuk 
az érintettek figyelmét, hogy abban az esetben, ha az érintett adatait a jelen tájékoztatóban részletezett más célból 
és/vagy jogalap fennállása mellett is kezeljük, a tiltakozás elfogadása és teljesítése csak az ebben a pontban írt 
célból folytatott adatkezelési tevékenységünkre fog vonatkozni. 

9.4. ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA 

Az érintettekre vonatkozó adatokat Társaságunk jogutód nélküli megszűnéséig kezeljük – tekintettel arra, hogy 
aránytalan elvárás lenne, ha a szerződés megszűnésével a tanúk adatait tartalmazó szerződéseket meg kellene 
semmisíteni – azzal, hogy az alapul szolgáló szerződéses jogviszony megszűnését követően haladéktalanul 
megtesszük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tanúk adatai ezen időpontot követően csak 
kivételesen, a feltétlenül szükséges mértékben és csak az erre kifejezetten felhatalmazott személyi kör számára 
legyenek hozzáférhetőek. 

10. TÁRSASÁGUNKKAL KÖZVETLENÜL KAPCSOLATBA LÉPŐ SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSE 

10.1. KEZELT ADATOK KÖRE ÉS FORRÁSA 

Ha az érintett e-mail útján, telefonon vagy a www.orbanconsulting.de weboldalon található online 
kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével felveszi Társaságunkkal a kapcsolatot, úgy azokat a személyes adatokat 
kezeljük róla, amelyeket e kapcsolatfelvétel során maga adott meg, így az adatok forrásának is az érintettet kell 
tekinteni. 

10.2. ADATKEZELÉS CÉLJA 

Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésének célja, hogy az érintett részére akár általánosságban, akár 
egy konkrét ügyre vonatkozóan a szükséges felvilágosítást meg tudjuk adni, az érintett által feltett kérdéseket 
megválaszoljuk, valamint segítséget nyújtsunk az érintettnek felmerülő problémája megoldásában. 

10.3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy adataik kezelésének jogalapja Társaságunk jogos érdeke. E jogalap 
alkalmazásához elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet, melynek során összehasonlításra kerültek a Társaságunk 
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oldalán fennálló, az adatkezelést lehetővé tevő, valamint az érintettek ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy adataik 
kezelésére ne kerüljön sor. Az érdekmérlegelési teszt alapján megállapításra került, hogy az érintetti adatok 
kezeléséhez fűződő jogos érdekünk ténylegesen fennáll, és elsőbbséget élvez az érintettek oldalán fennálló azon 
jogos érdekkel szemben, hogy ne terjedjen ki az érintettekre a Társaságunk által folytatott adatkezelés hatálya. Ha 
az érintett ezt írásban kéri, biztosítjuk számára a részletes érdekmérlegelési teszt megismerésének lehetőségét. 

Mivel a jelen pontban írt adatkezelések jogalapja Társaságunk jogos érdeke, így az érintettek saját helyzetükkel 
kapcsolatos okokból tiltakozhatnak az adatkezeléssel szemben. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a tiltakozási 
kérelem benyújtása nem jelenti az adatkezelés azonnali befejezését és az adatok törlését, erre csak azt követően 
kerül sor, ha a kérelem megvizsgálását követően azt állapítjuk meg, hogy az adatkezelést nem indokolják olyan 
kényszerítő erejű jogos okok, melyek elsőbbséget élveznek az érintettek jogos érdekeivel, jogaival, szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. Felhívjuk 
az érintettek figyelmét, hogy abban az esetben, ha az érintett adatait a jelen tájékoztatóban részletezett más célból 
és/vagy jogalap fennállása mellett is kezeljük, a tiltakozás elfogadása és teljesítése csak az ebben a pontban írt 
célból folytatott adatkezelési tevékenységünkre fog vonatkozni. 

10.4. ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA 

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy adataik kezelése addig tart, amíg az érintett nem tiltakozik az adatkezeléssel 
szemben; de tiltakozás hiányában is legfeljebb addig, amíg adatainak kezelése feltétlenül szükséges kérdéseinek 
megválaszolásához, problémájának megoldásához, illetve ahhoz, hogy a szükséges felvilágosítást meg tudjuk adni 
az érintettnek, illetve amíg Társaságunk kapcsolatban áll az érintettel. 

11. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE COOKIE-K SEGÍTSÉGÉVEL 

11.1. KEZELT ADATOK KÖRE ÉS FORRÁSA 

Az általunk használt cookie-kra vonatkozó részletes információkat a lenti táblázatban találhatók: 

Cookie neve Cookie célja 
 

Cookie típusa Szolgáltató 
Mennyi ideig tárolódik 

a cookie a 
böngészőben? 

PHPSESSID 

A weboldal megfelelő 
működésének biztosítása, 

valamint az adott 
munkamenetre vonatkozó 

információk gyűjtése. 

Feltétlenül 
szükséges cookie 

Orban 
Consulting 

Hungary Kft. 

A munkamenet 
befejeztével (weboldal 

elhagyásával) 
automatikusan törlődik. 

 

11.2. ADATKEZELÉS CÉLJA 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy weboldalunkon anonim látogatásazonosítókat, vagy más néven cookie-kat 
(sütiket) használunk, melyek fő célja, hogy a böngészés folyamatát egyszerűsítsék. Tájékoztatjuk az érintetteket, 
hogy a www.orbanconsulting.de weboldalon átmeneti (session) cookie-t használunk, ami a weboldal elhagyásakor 
automatikusan törlődik. Ez a cookie arra a célra szolgál, hogy a weboldal hatékonyan és biztonságosan tudjon 
működni. 

11.3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Ha az érintett felkeresi weboldalunkat, úgy az érintett által a böngészés során használt eszközre, illetve az érintett 
böngészőjében települő cookie által gyűjtött adatok kezelésének jogalapja Társaságunk jogos érdeke. E jogalap 
alkalmazásához elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet, melynek során összevetettük egymással a Társaságunk, 
illetve az érintettek oldalán fennálló jogos érdekeket, valamint az érintettek ahhoz fűződő érdekét, hogy adatainak 
kezelésére ne kerüljön sor. Az érdekmérlegelési teszt alapján megállapításra került, hogy a cookie-k által gyűjtött 
adatok kezeléséhez fűződő jogos érdekünk ténylegesen fennáll, és elsőbbséget élvez az érintettek oldalán fennálló 
azon jogos érdekkel szemben, hogy a Társaságunk által a weboldalon folytatott adatkezelés hatálya ne terjedjen 
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ki az érintettekre. Ha az érintett ezt írásban kéri, biztosítjuk számára a részletes érdekmérlegelési teszt 
megismerésének lehetőségét. 

11.4. ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA 

A Társaságunk által használt cookie-k az érintettek által használt eszközről, illetve az érintett böngészőjéből 
weboldalunk elhagyásával egyidejűleg automatikusan törlődnek. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az 
adatkezelés időtartama ezzel megegyezik, azaz a cookie-k által összegyűjtött és eltárolt adatokat az adott 
munkamenet lezárultáig kezeljük. 

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés Társaságunk jogos érdekén alapul, így az érintettek saját helyzetükkel 
kapcsolatos okokból tiltakozhatnak az adatkezeléssel szemben. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a tiltakozási 
kérelem benyújtása nem jelenti az adatkezelés azonnali befejezését és az adatok törlését, erre csak azt követően 
kerül sor, ha a kérelem megvizsgálását követően azt állapítjuk meg, hogy az adatkezelést nem indokolják olyan 
kényszerítő erejű jogos okok, melyek elsőbbséget élveznek az érintettek jogos érdekeivel, jogaival, szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.  

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a cookie-kat bármikor törölhetik a böngészésre használt eszközükről, 
továbbá a cookie-k alkalmazását le is le tudják tiltani böngészőjükben, viszont ilyenkor előfordulhat, hogy technikai 
okokból weboldalunk egyes funkcióit egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan tudják használni. A cookie-k 
kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont alatt, cookie, süti 
vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Ha az érintettek szeretnének többet megtudni a cookie-król, 
illetve azok használatáról, kérjük, keressék fel az alábbi weboldalak valamelyikét: www.aboutcookies.org, 
www.allaboutcookies.org . 

12. TÁRSASÁGOT TANÁCSADÁSI FELADAT ELLÁTÁSÁVAL MEGBÍZÓ PARTNEREK 
ALKALMAZOTTAINAK ADATKEZELÉSE 

12.1. KEZELT ADATOK KÖRE ÉS FORRÁSA 

Társaságunk az érintettekről kezeli mindazokat az adatokat, melyek a megbízás tárgyát képező feladat 
szerződésszerű ellátásához elengedhetetlenül szükségesek. Az érintettek adatainak forrása az őket foglalkoztató 
munkáltató, aki számára Társaságunk HR területet érintő tanácsadási szolgáltatásokat nyújt. 

12.2. ADATKEZELÉS CÉLJA 

Az érintettek adatait abból a célból kezeljük, hogy az érintetteket foglalkoztató munkáltató által meghatározott, 
HR specifikus ügyben teljesíteni tudjuk tanácsadási, együttműködési kötelezettségünket, ami szükségszerűen 
együtt jár az érintettek 12.1. pontban felsorolt adatainak kezelésével. 

12.3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az adatok kezelésének jogalapja Társaságunk, illetve az érintettek 
foglalkoztatójának jogos érdeke. Ahhoz, hogy az adatokat jogos érdek alapján kezelhessük, érdekmérlegelési teszt 
keretében összevetettük a Társaságunk és az adott munkáltatók jogos érdekének fennállását megalapozó 
körülményeket, tényeket, indokokat, valamint azokat az okokat, körülményeket, melyek az érintettek jogos 
érdekét igazolják. A teszt eredményeként megállapítottuk, hogy Társaságunk és az érintettek munkáltatójának az 
adatkezelést lehetővé tevő jogos érdeke fennáll és elsőbbséget élvez az érintetteket megillető jogos érdekekkel, 
jogokkal és szabadságokkal szemben, mely ahhoz fűződik, hogy ne kezeljük az érintettekre vonatkozó, jelen 
tájékoztatóban felsorolt személyes adatokat. 

12.4. ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA 

Az érintettek adatait kizárólag addig kezeljük, amíg a Társaságunk által HR specifikus tanácsadási feladatok ellátása 
érdekében kötött megbízási szerződés valamilyen okból meg nem szűnik, és a szerződés kapcsán a teljeskörű 
elszámolás meg nem történt Társaságunk és az érintetteket foglalkoztató megbízó között. 

13. MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS 
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13.1. KEZELT ADATOK KÖRE ÉS FORRÁSA 

Társaságunk az alábbi személyes adatokat kezeli az érintettekről: az érintett önéletrajzában szereplő valamennyi 
személyes adat (így különösen, de nem kizárólag: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, végzettségre, szakmai 
tapasztalatra, nyelvtudásra vonatkozó adatok), valamint az érintett szakmai profiljában szereplő adatok 
(képzettség, szakmai tapasztalat, tanácsadóként elért eredmények, képességek, erősségek, az érintett 
közreműködésével lefolytatott tanácsadói projektekre vonatkozó információk, az adott személyről készült 
fénykép), továbbá azok a személyes adatok, melyek a fent felsorolt adatokon túl a Társaságunk adatszolgáltatási 
kötelezettségének teljesítéséhez szükségesek. A felsorolt személyes adatok forrása az érintett, mivel az adatokat 
az érintett bocsátja Társaságunk rendelkezésére. 

13.2. ADATKEZELÉS CÉLJA 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy adataikat abból a célból kezeljük, hogy el tudjuk a látni a munkaerő-közvetítési 
tevékenységünkből eredő feladatokat, azaz amennyiben az érintettet alkalmasnak tartjuk képzettsége, és szakmai 
tapasztalata alapján a Társaságunkat munkaerő-közvetítési tevékenység végzésével megbízó partnerek által 
megjelölt pozíciók betöltésére, úgy az érintett személyt a partnernek potenciális jelöltként be tudjuk mutatni, 
továbbá közvetítőként elő tudjuk segíteni a munkaviszony, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
létrejöttét az érintett és a partner között, valamint el tudjunk számolni a partnerrel a Társaságunk által elvégzett 
közvetítési tevékenységet illetően. Az érintettek adatait kezeljük továbbá annak érdekében is, hogy a 118/2001. 
(VI. 30.) Korm.rendelet („Korm.rendelet”) 13. §-a által előírt éves adatszolgáltatási kötelezettségünknek eleget 
tudjunk tenni. 

13.3. ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Az adatkezelés egyrészről az érintett hozzájárulásán alapul, melyet külön okiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozat 
aláírásával ad meg Társaságunk részére. Ha az érintett vonatkozásában Társaságunk a 118/2001. (VI. 30.) 
Korm.rendelet 13. §-a szerint adatszolgáltatásra köteles, úgy az adatkezelés e jogi kötelezettség teljesítésén alapul. 

13.4. ADATOK KEZELÉSÉNEK IDŐTARTAMA 

Az érintetti adatok kezelésének időtartama az adatkezelés jogalapjától függően eltérő. Azon személyes adatok 
kezelése, melyeket az érintett hozzájárulása alapján kezelünk, annak visszavonásáig tart. Ha az adatok kezelése 
szükséges Társaságunk a Korm.rendelet 13. §-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez, 
valamint az adatszolgáltatás teljesítése igazolásának az ellenőrzést végző illetékes kormányhivatal felé, úgy az 
adatokat az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig, azaz adott évet követő év január 31. napjáig fogjuk 
kezelni, amikor a munkaerő-közvetítésre sor került.  

Mivel eredményes közvetítés esetén az érintettek bizonyos adatait (neve, munkaköre, annak a munkáltatónak a 
neve, aki a közvetítés eredményeként az érintettet alkalmazza) a Társaságunk által a közvetítési díjról kiállított 
számlák alapjául szolgáló dokumentumok tartalmazzák, így azokat az Art. 78. § (3) előírása miatt az adó 
megállapításához való jog elévüléséig meg kell őriznünk, azaz annak az évnek az utolsó napjától számított 5 évig 
kezeljük ezeket az adatokat, amikor a vonatkozó adóbevallást be kellett nyújtanunk, illetve ennek hiányában meg 
kell fizetnünk a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó adót. 

14. ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELE 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy egyes adatkezelési műveletekhez adatfeldolgozók segítségét vesszük igénybe 
külön okiratba foglalt adatfeldolgozási szerződés alapján. Ezzel összefüggésben biztosítjuk, hogy adatfeldolgozást 
végző partnereink a hatályos adatvédelmi szabályok érvényesüléséhez és az érintettek jogainak védelmét biztosító 
intézkedések megtételéhez szükséges garanciákat nyújtsanak.  

Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy az adatfeldolgozók semmilyen érdemi döntést nem hozhatnak az 
adatok kezelését illetően, mivel az általuk megismert személyes adatokat kizárólag Társaságunk utasításai és 
rendelkezései szerint dolgozhatják fel, azokon saját céljaikra sem adatkezelést, sem adatfeldolgozást nem 
végezhetnek. 
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A velünk együttműködésben álló adatfeldolgozók felsorolását Társaságunk külön okiratba foglalta, feltüntetve az 
adatfeldolgozókra vonatkozó alapinformációkat, az általuk kezelt személyes adatokat, illetve azt a tevékenységet, 
melyhez az adatfeldolgozás kapcsolódik. Adatfeldolgozóinkat összefoglaló dokumentumot folyamatosan 
közzétesszük weboldalunkon.  

15. HOZZÁFÉRÉS A SZEMÉLYES ADATOKHOZ, ADATTOVÁBBÍTÁS 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy bizonyos adatok átadásra kerülnek, illetve azokhoz külön szerződés 
rendelkezései alapján hozzáféréssel rendelkeznek olyan harmadik személyek, akik önálló adatkezelőként vagy 
Társaságunkkal közös adatkezelés keretében kezelik a személyes adatokat. A Társaságunkkal szerződésben álló 
önálló adatkezelők, illetve közös adatkezelést végző adatkezelők felsorolást Társaságunk külön okiratba foglalta, 
melyet folyamatosan közzétesszük weboldalunkon.  

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy abban az esetben, ha az adatkezelés közös adatkezelés keretében valósul meg, 
úgy a másik adatkezelővel közösen határozzuk meg az adatkezelés célját, eszközeit, az adatkezelés vonatkozásában 
fennálló kötelezettségeink teljesítésére vonatkozó felelősségünket, továbbá az érintettekkel szembeni 
szerepünket és velük való kapcsolatunkat. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy elsődlegesen Társaságunkhoz 
fordulhatnak az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseikkel, esetleges panaszaikkal, és joggyakorlásra irányuló 
kérelmüket is Társaságunknál terjeszthetik elő. Ettől függetlenül az érintettek bármikor dönthetnek úgy, hogy 
adataik kezelésére vonatkozó kérdéseiket nem Társaságunkhoz, hanem a másik adatkezelőhöz intézik, továbbá az 
érintettek az őket megillető jogokat nem Társaságunkkal, hanem a másik adatkezelővel szemben gyakorolják. 

Abban az esetben, ha Társaságunkhoz hivatalos megkeresés érkezik – az adatátadás okának megjelölésével – a 
jogszabály által erre feljogosított hatóság vagy bíróság részéről az általunk kezelt személyes adatok vagy azok egy 
részének átadására vonatkozóan, úgy ezen kötelezettségünk teljesítése érdekében a hatóság, illetve bíróság által 
kért személyes adatokat kötelesek és jogosultak vagyunk e szervek részére továbbítani. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy személyes adatait a jelen tájékoztatóban írtakon túlmenően sem az Európai Unión 
belül, sem harmadik országba nem továbbítjuk sem más adatkezelők – kivéve, ha ezt az adathordozhatósághoz 
fűződő joga gyakorlásával az érintett kéri tőlünk –, sem nemzetközi szervezetek vagy egyéb címzettek részére. 

16. ÉRINTETTEK JOGAI, A JOGGYAKORLÁS MENETE 

Adatkezelési tevékenységünk során valamennyi érintett számára biztosítjuk, hogy a jelen tájékoztatóban felsorolt 
valamely célból az érintettről kezelt személyes adatokhoz fűződő jogokat teljeskörűen, bármiféle indokolatlan 
korlátozás vagy akadályozás nélkül tudja gyakorolni. 

Gondoskodunk továbbá arról is, hogy a személyes adatok tulajdonosai számára biztosított legyen az adatokhoz 
való hozzáférési jog, a törlés, helyesbítés és az adatkezelés korlátozásához fűződő jog, jogos érdeken alapuló 
adatkezelés esetén a tiltakozáshoz való jog, a hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog és az adathordozhatóság 
joga gyakorlásának, valamint az adatkezeléssel szembeni jogorvoslat benyújtásának lehetősége az alábbiak szerint. 

16.1. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS JOGA 

Arról, hogy milyen adatokat kezelünk az érintettről, és ezen adatok kezelésére miért és hogyan kerül sor 
Társaságunknál, bármikor felvilágosítást kérhetnek tőlünk. Ha az érintett ilyen írásbeli kérelemmel fordul hozzánk, 
rendelkezésére bocsátjuk az érintettről kezelt adatok másolatát, tájékoztatjuk az érintettet az adatkezelés céljáról, 
és azokról a címzettekről, akikkel személyes adatait közöljük, az adattárolás tervezett időtartamáról, valamint az 
adatkezelés során az érintettet megillető jogokról, és a joggyakorlás szabályairól.  

Kérjük az érintetteket, vegyék figyelembe, hogy adatmásolat kiadása iránti kérelmet csak az adatokat tartalmazó 
dokumentum első példánya vonatkozásában tudjuk ingyenesen teljesíteni. Ha az adatokról a kérelem teljesítését 
követően az érintett további másolatokat igényel és/vagy rövid időn belül újra azonos tartalommal terjeszti elő 
kérelmét, úgy a kérelem teljesítéséért külön díjat számíthatunk fel; a fizetendő díj pontos mértékéről kérelmére 
adott válaszunkban nyújtunk tájékoztatást.  

A későbbi félreértések elkerülése érdekében már most jelezzük, hogy az adatokról készült másolat kiadása iránti 
érintetti kérelmeket csak abban az esetben és olyan mértékig tudjuk teljesíteni, amennyiben az nem sérti más 
természetes személyek jogait és szabadságát. 
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16.2. JOG A KEZELT ADATOK PONTOSSÁGÁHOZ, TELJESSÉGÉHEZ ÉS NAPRAKÉSZ VOLTÁHOZ 

Érintetteket megilleti az a jog, hogy a Társaságunk által róluk kezelt adatok megfeleljenek a pontosság, teljesség 
és naprakészség követelményeinek. Kérjük valamennyi érintettet, segítsék fenti kötelezettségünk teljesítését 
azzal, hogy amennyiben a korábban Társaságunk rendelkezésére bocsátott adataik időközben megváltoztak, úgy 
ezt jelezzék Társaságunknak írásban, a dataprivacy@orbanconsulting.de e-mail címen. 

16.3. AZ ADATOK HELYESBÍTÉSÉHEZ VALÓ JOG 

Ha az érintett tudomására jut, hogy személyes adatait pontatlanul kezeljük, bármikor kérheti azok helyesbítését, 
vagy az érintett által hiányosnak ítélt adatok kiegészítését a megfelelő, illetve hiányzó adatok egyidejű 
megadásával. Ehhez az érintettnek nem kell mást tennie, mint ezt e-mailben jelezni felénk 
(dataprivacy@orbanconsulting.de). 

16.4. AZ ADATOK TÖRLÉSÉHEZ VALÓ JOG 

Az érintettek az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén kérhetik, hogy indokolatlan késedelem nélkül 
töröljük a róluk kezelt személyes adatokat: 

 az adatkezelés célja megszűnt; 
 hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett a hozzájárulás visszavonása mellett döntött, és nem 

állapítható meg más jogalap az adatok további kezelésére; 
 jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen és nincs olyan 

elsőbbséget élvező ok, ami az adatok további kezelését indokolná; 
 jogellenes adatkezelés történt; 
 jogszabály írja elő számunkra az adatok törlését. 

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy megilleti őket az ún. elfeledtetéshez való jog is, mely szélesebb körben 
biztosítja a személyes adatok hozzáférhetetlenné tételét. Ha az érintettek ezen jogukat is szeretnék gyakorolni, 
úgy minden lehetséges informatikai megoldást felhasználunk azért, hogy az adatok semmilyen formában ne 
álljanak a jövőben Társaságunk rendelkezésére. E körben töröljük az érintetti adatokat tartalmazó elektronikus 
fájlokat az eltárolt biztonsági mentésekből, továbbá, ha adatait esetlegesen papír alapon is kezeltük, úgy 
egyidejűleg megsemmisítjük az adatokat tartalmazó dokumentumokat is, illetve elvégezzük a személyes adatok 
anonimizálásához szükséges műveleteket. Az érintett kérelme alapján a Társaságunkkal szerződéses kapcsolatban 
álló adatfeldolgozókat is kötelezzük arra, hogy a nekik átadott személyes adatokat töröljék, illetve semmisítsék 
meg, továbbá jelezzük a velünk együttműködő adatkezelőknek is további intézkedés megtétele érdekében, hogy 
az érintett ilyen tartalmú kérelmet terjesztett elő Társaságunknál. 

Kérjük az érintetteket, vegyék figyelembe, hogy az adattörlési kérelmet nem tudjuk teljesíteni, ha az adatok 
további kezelése jogi érdek érvényesítése és védelme, a véleménynyilvánítás és a tájékoztatáshoz való jog 
gyakorlása, jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy feladat végrehajtása, statisztikai, kutatási cél teljesítése 
miatt, illetve népegészségügyi közérdekből szükséges. 

Felhívjuk az érintettek figyelmét arra is, hogy abban az esetben, ha a törlési kérelmet teljesítettük, úgy ezt 
követően a korábban kezelt személyes adatokat többé már nem tudjuk helyreállítani. 

16.5. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁNAK JOGA 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy személyes adataik kezelésének korlátozását is kérhetik Társaságunktól az alábbi 
esetekben és időtartamra: 

 ha az érintett tudomására jut, hogy adatait pontatlanul kezeljük; ebben az esetben a korlátozás a személyes 
adatok pontosságának ellenőrzéséig kérhető; 

 ha az érintett megítélése szerint jogellenes adatkezelést végzünk, és ezért kifejezetten kéri, hogy személyes 
adatait ne töröljük; 

 ha már nincs szükségünk az érintett adataira az általunk meghatározott célból, de az érintett igényli az adatokat 
jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében;  
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 ha az érintett tiltakozott a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, de kérelme elutasításra került; ilyen 
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk vagy 
más harmadik fél jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az érintett oldalán fennálló jogos érdekekkel szemben. 

Ha az érintett kérelme megalapozott, úgy az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatjuk mindazon címzetteket, 
akikkel a személyes adatokat korábban közöltük. Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy ilyen kérelem 
benyújtása esetén a korlátozással érintett adatokat ugyan nem kezeljük, de továbbra is tároljuk. Abban az esetben 
azonban, ha az adatok további kezeléséhez az érintett hozzájárult, vagy az adatok kezelése jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, vagy ha azt más természetes, illetve jogi személy 
jogainak érdeke, vagy uniós, illetve tagállami közérdek indokolja, úgy személyes adatokat – a korlátozási kérelem 
ellenére – továbbra is kezeljük. 

Ha az adatkezelés korlátozásának az érintett által megjelölt indoka már nem áll fenn, úgy a korlátozás feloldásáról 
és annak időpontjáról legkésőbb a feloldást megelőző 15 nappal írásban fogunk tájékoztatást adni. 

16.6. AZ ADATHORDOZHATÓSÁG JOGA 

Adathordozhatósághoz fűződő joga alapján az érintettnek lehetősége van arra, hogy azokról a személyes 
adatokról, melyeket az érintett hozzájárulása vagy a Társaságunkkal kötött szerződés alapján kezelünk, és amelyek 
vonatkozásában automatizált módon történik az adatkezelés, az érintett tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formátumban tájékoztatást kérjen és kapjon tőlünk, továbbá jogosult arra is, hogy ezeknek az adatoknak 
a közvetlen továbbítását kérje egy vagy több, az érintett által megjelölt adatkezelő részére. 

Ha az érintett adathordozhatósági jogát gyakorolja, úgy a róla kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható és interoperábilis formátumban adjuk át az érintett által meghatározott egy vagy több 
adatkezelőnek. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy Társaságunk nem ellenőrzi azoknak az adatkezelőknek a 
személyét, akinek az érintett kérése alapján az adatokat továbbítjuk, így az adatokat fogadó adatkezelők 
tevékenységével összefüggésben az érintettet érő bármely kárért vagy más hátrányos jogkövetkezményért saját 
felelősségünket kizárjuk.  

16.7. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA 

Ahogyan azt már korábban is jeleztük, ha az érintett adatainak kezelése hozzájárulásán alapul, az érintett bármikor 
dönthet úgy, hogy azt visszavonja. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy hozzájárulás visszavonása csak írásban 
érvényes, azt a dataprivacy@orbanconsulting.de e-mail címre kell elküldeni. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy 
amennyiben visszavonják hozzájárulásukat, úgy ez nem befolyásolja Társaságunk azon adatkezelési 
tevékenységeinek jogszerűségét, melyet a visszavonásról szóló nyilatkozat kézhezvételét megelőzően végeztünk 
korábban, az érintett hozzájárulása birtokában. 

A hozzájárulás visszavonását követően az érintett adatait töröljük nyilvántartásainkból, kivéve, ha az adatokat 
Társaságunk más jogalap (pl. szerződés, jogos érdek, jogszabály előírása) mellett is kezeli, illetve, ha a hozzájárulás 
visszavonásával érintett adatokat szintén az érintett hozzájárulása alapján, de más célból is kezeljük. 

16.8. TILTAKOZÁS AZ ADATKEZELÉS ELLEN 

Ha az érintett adatait Társaságunk vagy harmadik fél jogos érdeke alapján kezeljük, az érintett saját helyzetével 
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy ebben 
az esetben személyes adatokat nem kezeljük tovább, feltéve, hogy más jogalap nem áll fenn, ami az adatok 
kezelését Társaságunk számára lehetővé teszi, vagy ha az adatok kezelését nem indokolják olyan kényszerítő erejű 
jogos okok, amelyek elsőbbséget élveznek az az érintettet megillető érdekekkel, jogokkal és szabadságokkal 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

16.9. ÉRINTETTI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA 

Az adatkezeléssel kapcsolatos, illetve az az érintettet megillető, fenti, 16.1. – 16.8. pontokban felsorolt jogok 
gyakorlása céljából benyújtott kérelmek elbírálását – azok tartalmától függetlenül – a beérkezést követően 
haladéktalanul megkezdjük és annak eredményéről írásban, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a 
kézhezvételtől számított 1 hónapon belül tájékoztatást nyújtunk. 
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A kérelem összetettségére vagy a Társaságunkhoz beérkező, más érintettek kérelmeinek nagy számára 
hivatkozással a fenti válaszadási határidőt legfeljebb további 2 hónappal meghosszabbíthatjuk. Ha az érintett 
kérelmének megválaszolására előírt határidő meghosszabbítására kerülne sor, úgy erről legkésőbb – a késedelem 
okának megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül írásban tájékoztatjuk az érintettet. 
Határidő-hosszabbításra nem kerülhet sor akkor, ha az érintett kérelme alapján adatvédelmi intézkedés 
megtételére megítélésünk szerint nincs szükség. Ilyen esetben az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, 
de legkésőbb annak beérkezésétől számított 1 hónapon belül megválaszoljuk, és egyben tájékoztatjuk arról, hogy 
miért nem került sor további intézkedések megtételére, illetve arról is, döntésünkkel szemben milyen jogorvoslati 
lehetőségek állnak az érintett rendelkezésére. 

A kérelem megválaszolása, illetve teljesítése érdekében tett intézkedésekért díjat nem számítunk fel, kivéve abban 
az esetben, ha az érintett kérelme nem megalapozott vagy azt az érintett korábbi kérelmének elbírálását követően 
ismételten, azonos tartalommal terjeszti elő; ilyenkor a kérelem teljesítésével kapcsolatban felmerülő 
adminisztratív költségekkel arányban álló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel az érintettel szemben, melynek 
pontos mértékéről a kérelem megválaszolásakor nyújtunk tájékoztatást. 

16.10. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Folyamatosan arra törekszünk, hogy a személyes adatok kezelése minden tekintetben megfeleljen a jogszerűség, 
tisztesség és az adatbiztonság követelményének, ezért, kérjük az érintetteket, hogy ha bármilyen okból nem 
lennének megelégedve azzal, ahogyan adataikat kezeljük, úgy forduljanak bizalommal munkatársainkhoz a jelen 
tájékoztató 2. fejezetében részletezett elérhetőségek valamelyikén.  

Ha az érintett álláspontja szerint adatainak kezelése nem volt jogszerű, úgy panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz  (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, 
Pf. 603., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat. A panasz befogadására és elbírálására, valamint a 
hatósági eljárás lefolytatására vonatkozó szabályok a www.naih.hu weboldalon találhatók meg. Tájékoztatjuk 
továbbá az érintetteket, hogy amennyiben a Hatóság döntésével nem értenének egyet, vagy a Hatóság a 
panaszukat határidőben nem vizsgálja ki, úgy jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes 
bírósághoz (Fővárosi Törvényszék, cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.) 
fordulhatnak.  

Ha az érintett megítélése szerint – adatainak nem megfelelő kezelésével – megsértettük érintetti jogait, úgy 
jogorvoslatért közvetlenül a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 
Budapest, Pf. 16.) is fordulhat, vagy saját lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék eljárását 
is kezdeményezheti. Az illetékes bíróságok elérhetőségeiről az alábbi linken lehet tájékozódni: 
https://birosag.hu/birosag-kereso. Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy a törvényszék előtt a jogi képviselet 
kötelező, ezért csak megfelelő jogi képviselet igénybevétele mellett tudják igényeiket bírósági úton érvényesíteni. 

Abban az esetben, ha Társaságunk vagy megbízott adatfeldolgozóink a hatályos adatvédelmi előírásokat be nem 
tartva kezelik az érintetti adatokat, és ezzel összefügésben bármelyik érintettet kár érné, úgy az illetékes bíróság 
előtt kártérítés, míg nem vagyoni kár elszenvedése esetén sérelemdíj iránti igényt terjeszthetnek elő 
Társaságunkkal vagy megbízott adatfeldolgozóinkkal szemben azzal, hogy az adatfeldolgozó csak akkor felel a 
kárért, ha nem tartotta be az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat vagy az adatkezelő utasításait. 
Kártérítésre vonatkozó igényét az érintett – saját választása szerint – érvényesítheti Társaságunk vagy jogsértő 
adatfeldolgozónk székhelye szerint, illetve saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is. 
Az illetékes bíróság és elérhetősége megtalálásában az alábbi linken található kereső nyújt segítséget: 
https://birosag.hu/birosag-kereso. 

Kifejezetten felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy adatkezeléshez fűződő jogok gyakorlására vonatkozó 
kérelmeiket – az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférések elkerülése érdekében – csak akkor tudjuk teljesíteni, 
ha az érintettek személyazonosságát egyértelműen meg tudjuk állapítani. Ezért kérjük az érintetteket, hogy 
Társaságunkhoz benyújtott kérelmükben mindig tüntessék fel legalább nevüket és e-mail címüket, melyek alapján 
– a rendelkezésünkre álló adatokkal történő összevetés útján – ellenőrizni tudjuk, hogy a kérelmet valóban az 
érintett terjesztette elő. Társaságunk fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett beazonosítása érdekében 
további személyes adat megadását kérje a kérelmet benyújtó személytől azzal, hogy ez nem eredményezheti olyan 
adatok kezelését, ami nem feltétlenül szükséges az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférések megelőzéséhez. 
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17. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az érintettekről kezelt valamennyi személyes adat megfelelő szintű 
biztonságban legyen Társaságunknál. A legmegfelelőbb adatbiztonsági intézkedés kiválasztása ezért minden 
esetben egyedileg, a kezelt adatok vonatkozásában fennálló és valószínűsíthető kockázatok figyelembevétele és 
értékelése alapján történik.  

A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében gondoskodunk arról, hogy a személyes adatok kezelését 
lehetővé tevő elektronikus nyilvántartások, programok vonatkozásában az adatkezelés időtartama alatt mindvégig 
biztosított legyen ezek bizalmas jellege, az adatokat tartalmazó elektronikus nyilvántartások, fájlok rendelkezzenek 
a szükséges védelemmel, továbbá ellenállók legyenek bármilyen jogosulatlan beavatkozás, támadás ellen, vagy 
véletlen adatmegsemmisüléssel, adatvesztéssel szemben. Társaságunk garantálja, hogy az adatkezeléshez 
használt nyilvántartások, programok mind az adatkezelési műveletek elvégzéséhez, mind pedig az érintettek 
jogainak gyakorlásához, érvényesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre állnak. 

Az adatkezelés során alkalmazott rendszereket és eszközöket úgy választottuk ki, hogy azok képesek és alkalmasak 
legyenek arra, hogy egy esetleges adatbiztonsági incidens bekövetkezése esetén az adatokhoz való hozzáférést, 
illetve az adatok elvesztése vagy megsemmisülése esetén azok megfelelő időn belül történő helyreállítását 
biztosítsák. Valamennyi adatkezelési művelet megkezdése előtt, valamint az adatkezelés teljes időtartama alatt is 
folyamatosan figyelemmel követjük és értékeljük a személyes adatok vonatkozásában az adott pillanatban 
fennálló, valószínűsíthető kockázati tényezőket, különösen azokat a kockázatokat, melyek a Társaságunk által 
felvett, tárolt vagy más módon kezelt adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítésével, módosításával, 
elvesztésével vagy az adatok jogosulatlan személyek általi megismerésével járhatnak.  

Társaságunk informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, 
szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a 
szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. 

Adatkezeléssel érintett tevékenységeink során a személyes adatok biztonságát és védelmét többek között az alábbi 
intézkedések útján biztosítjuk: 

 a személyes adatok kezelésére használt eszközök, rendszerek, illetve programok, alkalmazások, és az 
informatikai rendszer és hálózat vonatkozásában egyaránt biztosított a csalás, kémkedés, a számítógépes 
vírusok és egyéb kártevők, az illetéktelen behatolások, illetve a szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások 
elleni védelem (tűzfal alkalmazása, vírusirtó programok telepítése); 

 a személyes adatok kezeléséhez használt elektronikus rendszerek, programok, illetve alkalmazások 
vonatkozásában rendszeresen elvégezzük a szükséges szoftverfrissítéseket; 

 a személyes adatok tárolása és kezelése kizárólag a Társaságunk által meghatározott rendszerekben, 
adatbázisokban lehetséges; 

 valamennyi személyes adatot tartalmazó elektronikus fájlról meghatározott rendszerességgel biztonsági 
mentést készítünk; 

 személyes adatokhoz való hozzáférés kizárólag a megfelelő felhatalmazással rendelkező személyek számára, 
egyedi azonosítást követően lehetséges; 

 megfelelő technikai intézkedésekkel biztosítjuk, hogy az érintettek személyes adatait más adatokkal ne 
lehessen összekapcsolni; 

 Társaságunk belső adatkezelési-, valamint informatikai biztonsági szabályzatokat alkotott meg; ezekben 
meghatároztuk az adatok biztonságát szolgáló intézkedéseket, melyek betartása minden, adatkezelést végző 
feladatkörben kötelező; 

 főszabály szerint a személyes adatokat csak elektronikus formátumban tároljuk, azonban amennyiben a 
személyes adatok papír alapú dokumentumokban is rögzítésre kerülnének, úgy e dokumentumokat zárható 
szekrényekben helyezzük el azzal, hogy e dokumentumokhoz is csak a megfelelő felhatalmazással rendelkező 
személyek férhetnek hozzá, és csak abban a körben, amennyiben ez feladataik ellátásához feltétlenül 
szükséges. 

18. ADATBIZTONSÁGI INCIDENSEK KEZELÉSE 

Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy a Társaságunk által bevezetett, és a személyes adatok kezelésének 
teljes folyamata alatt érvényesülő adatbiztonsági intézkedések ellenére is előfordulhatnak olyan sajnálatos és 
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nemkívánatos események, melyek az általunk kezelt személyes adatok védelmét, biztonságát sértik, veszélyeztetik 
(adatbiztonsági incidensek). 

Ha Társaságunknál kockázatot jelentő adatbiztonsági incidens következne be, úgy – a GDPR előírásaival 
összhangban – gondoskodunk arról, hogy az incidens haladéktalanul, de legkésőbb annak felfedezésétől számított 
72 órán belül bejelentésre kerüljön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé.  

Kérjük az érintetteket, ne lepődjenek meg akkor, ha adatbiztonsági incidenssel kapcsolatos értesítést kapnak 
tőlünk; ilyenkor mi is jogszabályi kötelezettségünket teljesítjük, mely előírja számunkra, hogy az érintetteket 
tájékoztassuk azokról az incidensekről, amelyek valószínűsíthetően magas kockázatot jelentenek az 
adattulajdonosok jogaira és szabadságaira nézve. Ilyen magas kockázat különösen, ha az incidens érzékenynek 
tekintendő adatkört érint (pl. különleges adatok, az érintett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk, 
személyiséglopásra vagy az érinttetek társadalmi megítélésére alkalmas adatok). Fenti levelünkben részletesen 
tájékoztatni fogjuk az érintetteket az incidens jellegéről és következményeiről, valamint a következmények 
kiküszöbölése és az esetleges káros hatások megszüntetése érdekében általunk már megtett vagy kilátásba 
helyezett intézkedésekről. 

Valamennyi, személyes adatot kezelő munkatársunktól megköveteljük, hogy az adatbiztonsági incidensek mielőbbi 
felderítése és megszüntetése érdekében az általunk meghatározott intézkedési tervet követve járjanak el. Annak 
érdekében, hogy az adatkezelés során az esetleges incidensek bekövetkezését minimalizálni tudjuk, és a fenti 
szabályok érvényesülését a lehető legmagasabb szinten biztosítsuk, rendszeres ellenőrzési műveleteket építettünk 
be belső folyamatainkba.  

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a személyes adatokat érintő incidensek bejelentése mellett azokról mindig 
jegyzőkönyvet veszünk fel és külön nyilvántartást vezetünk, amely dokumentumok tartalmazzák az incidensek 
leírását, minősítését és az érintettekre gyakorolt hatását, valamint azok mielőbbi megszüntetése és nemkívánatos 
következményei kiküszöbölése érdekében Társaságunk által megtett intézkedéseket is. 

Természetesen gondoskodunk arról is, hogy mindazon adatfeldolgozók, akikkel adatkezelési tevékenységünk 
végzése során együttműködünk, hozzánk hasonlóan az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően 
teljesítsék mind az incidensek bejelentésére, mind pedig azok dokumentálására vonatkozó kötelezettségüket. Ezen 
túlmenően a velük együttműködő adatkezelőktől – önálló és közös adatkezelés esetén egyaránt – is elvárjuk, hogy 
gondoskodjanak az adatbiztonsági incidensek megelőzéséről, illetve azok esetleges bekövetkezése esetén az 
incidensek kezeléséről – ideértve többek között azok nyilvántartását, bejelentését, az érintettek tájékoztatását, 
valamint az incidensre okot adó helyzet mielőbbi megszüntetését, az incidens hatásainak csökkentését, 
következményeinek kiküszöbölését. 

19. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 

Társaságunknál adatvédelmi tisztviselő nem működik, ugyanis a Társaság által folytatott adatkezelési tevékenység 
a GDPR 37. cikk (1) bekezdésében felsorolt esetkörök egyikébe sem tartozik bele, melyek fennállásakor a Társaság 
az adatvédelmi előírásoknak való megfelelés érdekében köteles gondoskodni adatvédelmi tisztségviselő 
kijelöléséről. 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA 

Társaságunk fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan, időbeli korlátozás 
nélkül módosítsa.  

A módosításról szóló tájékoztatót – a módosítással érintett pontokat és a módosítás hatályba lépésének időpontját 
is megjelölve – weboldalunkon tesszük közzé, továbbá a módosításokat magában foglaló adatkezelési 
tájékoztatónkat – egységes szerkezetbe foglalva – továbbra is folyamatosan elérhetővé tesszük a weboldalon az 
érintett személyek számára. 

ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK 

A jelen adatkezelési tájékoztató elkészítésekor valamennyi, a Társaságunk által kezelt személyes adat kezelése 
szempontjából irányadó, kötelező előírást, így különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vettük alapul: 
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 Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv] hatályon 
kívül helyezéséről („általános adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”), 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), 
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), 
 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számvtv.”), 
 a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény („Tny.”), 
 az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”), 
 Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt.”), 
 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény („Szjatv.”), 
 a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának 

feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet („Korm.rend”), 
 a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény („Pp.”). 
 
 


