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A szabályzat hatályba lépésének dátuma:

2022.02.22.

Ezt a szabályzatot alkalmazni kell a Open Casting Extras Kft.-vel személyes
adatkezeléssel érintett kérdésekben kapcsolatba került természetes személyeknek, a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására
vonatkozó általános szabályaira és a szereplőválogatásban érintetett, illetve a más
szolgáltatóval kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adati kezelésének a
rendjére. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek
során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor.
Jelen szabályzatban a teljesség kedvéért, de kizárólag belső felhasználásra készült az V. sz.
fejezet az ügyviteli jellegű és nyilvántartási célú adatkezelések tekintetében, mely a Open
Casting ExtrasKft.-ben a szereplőkre és az Open Casting Extras Kft. közreműködésében
dolgozó további személyeknek, partner cégeknek a személyes adataikat érintő
adatkezeléseinkre alkalmazunk.
Az Open Casting Extras Kft. elkötelezett a természetes személyek magánszférájának
legteljesebb védelmének biztosítása, és az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására
jutó különleges adatok és az azokhoz kapcsolódó személyes adatok védelmét illetően.

Főbb irányadó jogszabályok
!

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes
személyeknek, a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendelete (GDPR),

!

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 27.),

!

a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.),

!

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (továbbiakban: Info.tv.),

!

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Szvtv.), illetve a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.).

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat - 2 / 32 oldal

!

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”),

Adatvédelmi tisztviselő alkalmazása
Adatvédelmi tisztviselő alkalmazási (kijelölési) kötelezettség kiterjed minden közhatalmi
szervre, vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervre (függetlenül attól, hogy milyen adatokat
dolgoz fel), valamint egyéb olyan szervezetekre, amelyek fő tevékenysége az egyének
szisztematikus, nagymértékű megfigyelése, vagy amelyek a személyes adatok különleges
kategóriáit nagy számban kezelik.
Tekintettel, a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi
tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy
közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan
műveletet, amely a érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik
szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi
felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó
személyes adatot.
A szervezet adatvédelmi tisztviselőt

□ alkalmaz

X nem alkalmaz

A szabályzat hatálya
E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire,
alkalmazottaira és a szervezet adatvédelmi tisztviselőjére.

Dátum: 2022.02.22.

………………….……………………………….
ügyvezető
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I. FEJEZET - A szabályzat célja, fogalmak, meghatározások
I.1 A szabályzat célja
Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse az Open Casting Extras Kft. ügynökség által
alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és adatkezelési
politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő kötelező jelleggel elismer.
E szabályzat célja, hogy harmonizálja elsődlegesen szereplőválogatás céllal és az érintett
hozzájárulásán alapuló más adatkezelési tevékenységek tekintetében az Open Casting Extras
Kft. gyakorlatának és egyéb belső szabályzatainak előírásait a természetes személyek alapvető
jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint biztosítsa a személyes adatok
megfelelő kezelését.
A szervezet tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok
kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendeletében és a több esetben gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013.évi V. törvényben foglaltaknak.
A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a
szervezet alkalmazottai képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését
jogszerűen végezni.

I.2. Lényeges fogalmak, meghatározások a GDPR alapján
•

a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi
Rendelete

•

adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

•

adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
illetve megsemmisítés;

•

adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

•

személyes adat az az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
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genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;
•

harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást
kaptak;

•

az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

•

az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;

•

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

•

nyilvántartási rendszer a személyes adatok bármely módon - centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

•

adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;

I.3 grtv. fogalom meghatározásai
•

fiatalkorú aki a tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem,

•

gazdasági reklám olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely
valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és
a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a
továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban
mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének
előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése,
tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a
továbbiakban: reklám),

•

gyermekkorú aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be,

•

közzététel a reklám megismerhetővé tétele, akár nagyobb nyilvánosság, akár egyedi
címzett számára,
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•

magatartási kódex olyan - piaci önszabályozás keretében létrehozott - megállapodás
vagy szabályegyüttes, amely valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenységi
ágazat vonatkozásában követendő magatartási szabályokat határoz meg azon
vállalkozások számára, amelyek a kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerik el,

•

reklámközvetítés a reklámozóval kötött közvetítői szerződés alapján, a reklám
közzétételére irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, ide
nem értve a reklámszolgáltatási tevékenységet,

•

reklámközvetítő a reklámközvetítést végző természetes személy, jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
reklám címzettje az aki felé a reklám irányul, illetve akihez a reklám eljut,

•
•

reklám közzétevője az, aki a reklám közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik
és ezek segítségével a reklámot megismerhetővé teszi,

•

reklámozó az, akinek érdekében a reklámot közzéteszik, illetve aki a reklámot
megrendeli,

•

reklámszolgáltató az, aki önálló gazdasági tevékenysége körében a reklámot
megalkotja, létrehozza, illetve ezzel összefüggésben egyéb szolgáltatást nyújt,

•

sajtótermék a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság
vagy hírportál, amelynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság szerkesztői felelősséget visel,
és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a
nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából,
nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül,

•

szabadtéri reklámhordozó a reklám közzététele céljából építményen kívül elhelyezett
eszköz,

•

szponzorálás minden olyan hozzájárulás valamely rendezvényhez, tevékenységhez,
továbbá - rendezvénnyel vagy tevékenységgel összefüggésben - valamely személy
számára, amelynek célja, illetve közvetlen vagy közvetett hatása valamely áru
vásárlásának vagy igénybevételének ösztönzése,

•

tudatosan nem észlelhető reklám olyan reklám, amelynek közzétételekor - az
időtartam rövidsége vagy más ok következtében - a reklám címzettjére lélektani
értelemben a tudatos észleléshez szükséges ingerküszöbnél kisebb erősségű látvány,
hang- vagy egyéb hatás keltette inger hat,

•

vállalkozás az, aki önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő
célok érdekében jár el,

•

médiahirdetésifelület-értékesítő a reklám közzétevőjének megbízása alapján eljáró
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
amely a reklám közzétevője nevében hirdetési felületet értékesít a reklámközvetítő,
illetve a reklámozó felé.
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II. FEJEZET - Az adatkezelésre vonatkozó irányelvek
II.1 Az adatkezelés irányelvei a GDPR megfogalmazásában
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni.
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges
mértékű lehet.
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul törölni kell.
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek
azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig
történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
A szervezet adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és
büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben az
alkalmazott tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy
időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős
munkatársnál kezdeményezni.

II.2 A szereplőválogatás adatai és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezelésére vonatkozó irányelvek
Az adatkezelő jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság körülményeinek megfelelően a
felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az adatkezelő csak a törvényben
meghatározott, vagy érintettek által megadott adatokat kezeli az alábbiakban meghatározott
célokból. A kezelt adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl.
Minden olyan esetben, ha az adatkezelő a személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától
eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja és ehhez kifejezett
hozzájárulását megszerzi előzetesen és lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználását
megtiltsa.
Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A személyes adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személyfelelős.
A 18. életévet be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői
felügyelettel (gyám) gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhető. Az
adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát. illetve nyilatkozatának
tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy
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felelős azért, hogy a hozzájárulás megfelel e a jogszabálynak. Hozzájáruló nyilatkozat
hiányában a 18. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot az adatkezeő nem
gyűjt, és nem tárol.

II.3 az adatkezelés célja
Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, a jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az
adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az
Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes
adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelő
szolgáltatásainak nyújtása.
Az adatkezelés célja a fentiek alapján:
•
•
•
•
•
•

•

Az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás;
Szerződéses kötelezettségek
Adatkezelő általi teljesítése;
Az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok
gyakorlása;
Az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatásElemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az
adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket
használ fel;
az érintettek jogainak védelme.

II.4 Az adatok forrása
•
•

•
•

Az Adatkezelő kizárólag az érintettek által megadott személyes adatokat kezeli,
adatokat más forrásból nem gyűjt.
Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által szervezetett promóción regisztrál, és
megadja adatait, az adott promóció tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul
személyes adatai kezeléséhez. Ebben az esetben az Adatkezelő kizárólag a promóció
során megadott adatokat kezeli.
A végleges regisztráció szerződés megkötéséhez kötött, szükséges az érintett papír
alapú szerződés kitöltése, aláírása, valamint az adatvédelmi szabályzat aláírása is.
A regisztrációkor megadott és szerződésbe foglalt adatok alapján mindenkinek
személyes, egyedi profil készül egyedi azonosítóval. Weboldalunkon az érintett adatai
nyilvánosan - név, cím, telefonszám, lakcím, e-mail cím - semmilyen körülmények
között nem lesz elérhetőek!

II.5. adatkezelésre jogosultak
A szereplőválogatás hálózaton belül a küllemi és személyazonosító adat kezelésére jogosult:
• a szereplőválogató stáb
• az asszisztencia
• a cégvezető
• az adatvédelmi felelős
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II.6. Adattovábbítás
Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott
Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső
szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja az érintett hozzájárulása nélkül.
Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az
érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében –
hozzájárult vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.
A Szereplő adatait az Open Casting ExtrasKft. csak abban az esetben adja ki, amennyiben
egy adott munkára kiválasztott személy aláírta az adott munkához kapcsolódó megbízási
szerződést. Ebben az esetben az Ügynökséget megbízó Megrendelő jogosult az általa
kiválasztott szereplő nevét és elérhetőségét megtudni, hogy a cégek közötti szerinti megbízás
zökkenőmentesen jöhessen létre.
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített
formában történő felhasználása, mely az érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot
semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem
adattovábbításnak.
Az Adatkezelő bizonyos esetekben - hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás
szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő
érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. - harmadik személyek
számára hozzáférhetővé teszi az érintett elérhető személyes adatait.
Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói, illetve a Külső
szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és
általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel
összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő
részére.
Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen
tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat
továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás,
valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelősség.
Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az
adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

II.7. Technikai adatok és cookie-k kezelése
Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a
látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben - a számítógép beállításától függően - a
böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal
nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Open Casting Extras Kft. által üzemeltetett weboldalon
makrók / cookies („sütik”) működnek, ideértve többek között, de nem kizárólag a browser
cookies-t, a tracking cookies-t és a computer cookies-t.
A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A
cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában,
abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A
cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
•

megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha
egy új oldalra lép,
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•

emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,

•

elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk
felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb
mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja
a keresett információt, és

•

figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít
meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az
Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek
milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok
adnak tájékoztatást.
Az Adatkezelő a cookie-kat felhasználja arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a
Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.
A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa
mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában
a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k
alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldal
működése nem teljes értékű.
Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén
segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

II.8. Adatfeldolgozás
Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az
adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a
kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók
munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő
hozzájárulásával jogosultak.
Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli.

II.8.1. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók
Fejlesztés: Recogn IT Kft.
Weboldal üzemeltetés: INTEGRITY Kft.
Szerver üzemeltetés: Open Casting Extras Kft.
Könyvelés: Sananna International Consulting
IT eszközök beszállítása: Ingram Micro Magyarország Kft.
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II.8.2. Külső szolgáltatók
A Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelő külső szolgáltatókat vehet igénybe, amely
külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.
A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső
szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden
tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes
adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által
meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.
Az Adatkezelő a külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató
keretében tájékoztatja a Felhasználókat.

II.9. A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő kizárólag a érintettek által megadott személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok
az alábbiak:
Személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, (fiatalkorú és gyermekkorú esetén a szülő
neve is), születési dátum, idő, e-mail cím, telefonszám, személyi igazolvány szám,
tartózkodási engedély szám, adóazonosító jel, Taj-szám, édesanyja neve, foglalkozás,
állampolgárság
Testméretek: magasság, testsúly szemszín, hajszín, magasság, ruhaméretek,
csípőbőség, derékbőség, mellbőség, cipőméret
Külső jegyek: szemszín, hajszín, haj hossz és típusa, szemüveget visel-e, tetoválástestékszer információk, egyedi külső jegy
Egyéb speciális tudásra vonatkozó ismeretekre vonatkozó személyes adatok. Pl.: ének
tudás, nyelv tudás, hangszer tudás, sport tehettségek
Egyéb szereplőválogatásra vonatkozó kérdések.

II.10. Az adatkezelás jogalapja
Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja az
érintettek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1)
bek. a) pont), továbbá profilalkotás esetén a érintett megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek
megfelelő tájékoztatása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A érintettek önként
lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként regisztrálnak, önként veszi igénybe az Adatkezelő
szolgáltatását. Az adatkezelő az érintettek hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel
adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, adatkezelést
is előíró jogszabályok a VIII. fejezetben meghatározott jogszabályok. Az Adatkezelő által
kiállított bizonylaton szereplő adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló törvényben
meghatározottak szerint kezeli.
Az adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, amely esetben a GDPR
vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az Adatkezelő elvégezte és a jövőben is elvégezheti
az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott adatkezelés az Adatkezelő jogos
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érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget
az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt
az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.
Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről
az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot
Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való
tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
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III. FEJEZET - Szereplőválogatás céljából felhasznált
adatkezelés szabályai

III.1. Az adatkezelési folyamat leírása
Az adatok forrása az érintett, aki az adatokat a regisztrációra jelentkezés során személyesen
adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek
ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.
Az érintett az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen
kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. Az érintett az általa megadott
adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. Az érintett az Adatkezelő által kért adatokon kívül
jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az
esetben is a érintett önkéntes hozzájárulása.
Amennyiben a Felhasználó regisztrál az Adatkezelő által szervezett promóción (pl. a
facebook-on), és megadja az ott kért adatait, elfogadja az adott promócióhoz kapcsolódó
adatkezelési tájékoztatót. Ebben az esetben az adatok megadásával az érintett hozzájárul a
megadott adatainak a promóció tájékoztatójában meghatározottak szerint történő kezeléséhez.
Az érintett a regisztrációs űrlap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációt, továbbá
az adatait az Open Casting ExtrasKft. Kft., valamint az Ügynökség meghatározott
tevékenységek ellátására megbízott üzleti partnerei a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.

III.2. Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése
Az érintett amennyiben ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken
felveszi a kapcsolatot vele, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A
reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben. A reklámozás
feltétele minden esetben az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását bármikor,
indokolás nélkül visszavonhatja.
A www.Open Casting ExtrasKft..hu weboldalon lehetőség van kizárólag hírlevelünkre
feliratkozni, ebben az esetben csak nevet és e-mail címet kell megadni. Más személyes adatra
nincs szükség.

III.3. Adathordozhatósághoz való jog
Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 20. cikke új jogként határozza meg az
adathordozhatósághoz való jogot. Ez a jog lehetővé teszi az érintett számára, hogy az általa egy
adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, és hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
akadálytalanul továbbítsa. Ez a jog, amely bizonyos feltételekkel alkalmazható, támogatja az
érintettválasztását, rendelkezését és tudatos magatartását.
Az érintett olyan adatokkal kapcsolatban élhet adathordozási jogával, amelyek
a) az érintettre vonatkoznak (azaz anonim adat nem lehet) és
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b) amelyet az érintett bocsátott a Társaság rendelkezésére, illetve
c) ezen joggyakorlás nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.
Rendelkezésre bocsátandónak kell tekintetni az olyan személyes adatokat is, amelyeket a
felhasználói tevékenységgel összefüggésben figyeltek meg, ám nem terjed ki azokra az
adatokra, amelyeket a cég hozott létre.
A kért információk megadásakor a cég elkülöníti az adathordozhatósághoz való jogot más
jogoktól. A cégnek garantálnia kell, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő védelmét a jogosulatlan vagy
jogellenes kezeléssel, véletlen elvesztéssel, megsemmisítéssel vagy károsodásával szemben.
A cég felel minden olyan biztonsági intézkedés meghozataláért, amely szükséges nemcsak
annak garantáláshoz, hogy a személyes adatokat biztonságosan továbbítsák a megfelelő
címzettnek (az információ elejétől a végéig történő rejtjelezésével vagy adatkódolás
használatával, erős hitelesítési intézkedésekkel), hanem hogy a rendszerekben fennmaradó
személyes adatokat is védjék a továbbiakban, valamint átlátható eljárásokat alakítsanak ki az
esetleges adatsértések kezelésére.
Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben ez technikailag megvalósítható – kérje a
személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az adathordozhatóság nem jár
automatikusan az adatnak a cég rendszeréből kitörlésével és nem érinti a továbbított adatra
alkalmazandó eredeti megőrzési időt sem.
Amennyiben az érintett azt állapítja meg, hogy az adathordozhatósághoz való jog értelmében
lekért személyes adat nem teljes mértékben felel meg a kérelmének, bármely további,
személyes adat iránti, a hozzáférési jog szerinti kérelemnek teljes körűen eleget kell tennie a
cégnek.
Ha munkavállalói adatokról van szó, az adathordozhatósághoz való jog általában csak akkor
alkalmazható, ha az adatkezelésre olyan szerződés alapján kerül sor, amelynek az érintett a
szerződő fele.
A cég megtagadja a kérés teljesítését, amennyiben az adathordozhatóságot jogszabály
korlátozza, illetve annak az érintett részéről gyakorlása hátrányosan érintheti mások jogait és
szabadságait. Az elutasításról az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
értesíti a Társaság. Amennyiben a cégnek megalapozott kétségei vannak a kérelmező kilétével
kapcsolatban, a személyazonosság megállapítása érdekében kiegészítő információkat kérhet.
A cég nem kérhet ellenszolgáltatást a személyes adatok rendelkezésre bocsátásáért kivéve
akkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt –
túlzó.
A cég nem felelős az érintett vagy a személyes adatot fogadó más társaság általi
adatkezelésért.
Amennyiben a céget kéri fel az érintett – adathordozhatósági joga alapján – adatok
befogadására, a cég jogosult eldönteni, hogy azt befogadja-e vagy sem.
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).
Az adathordozhatóság tekintetében kiadott főbb iránymutatások: 29. cikk szerinti
Munkacsoport iránymutatása az adathordozhatóságról (16/HU WP 242 rev.01)!
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IV. FEJEZET - Felelősség
IV.1. A cégvezető felelőssége
A cégen belül a személyazonosító adatok védelméért, a nyilvántartás megőrzéséért az adatot
kezelő intézmény vezetője felelős.

IV.2. Az intézményvezető tevékenysége során
!
!
!
!
!
!
!
!

Gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról.
Ellenőrzi az adatkezelők és adatfeldolgozók adatkezeléssel, illetve adatfeldolgozással
összefüggő tevékenységét.
Kezdeményezi az adatvédelem, illetve az adatbiztonság területén kifejlesztett új
technológiák és eszközök alkalmazását.
Biztosítja az adatkezeléssel és adatfeldolgozással foglalkozó személyek adatkezelési
oktatását.
Kijelöli az adatvédelmi felelőst (felelősöket).
Ellenőrzi az adatvédelmi felelős (felelősök) tevékenységét.
Gondoskodik az intézmény adatvédelmi szabályzatának elkészítéséről.
Dönt a kötelező nyilvántartási időt követően a nyilvántartott adatok további tárolásáról
vagy megsemmisítéséről.

IV.3. Adatvédelmi felelős
!
!
!

A IV.2. pontban részletezett 1-4 alpontok szerinti tevékenységet az adatvédelmi felelős
is elláthatja.
A szervezeti egységenként 20 főnél több adatkezelőt foglalkoztató munkáltató esetén
az intézményvezető - szervezeti egységenként - adatvédelmi felelőst jelöl ki.
Adatvédelmi felelősnek
a) szakorvos szakképesítéssel rendelkező orvos, vagy
b) legalább 2 év joggyakorlattal rendelkező jogi egyetemi végzettségű személy,
vagy
c) felsőfokú végzettségű, az egészségügyi adatkezelésben legalább 2 év
gyakorlatot szerzett személy jelölhető kiadatvédelmi felelős!
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V. FEJEZET - A GDPR előírásai az adatkezelésekre
V.1. Személyes adatok kezelése
Mivel az érintett természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt
készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online
azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb
információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek
profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására. Az Open Casting ExtrasKft. Kft.
a szereplőválogatáshoz szükséges külső és küllemi tulajdonságok és hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezelése során profilalkotást nem végez.
Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor,
! ha az érintett személy egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli - ideértve az
elektronikus úton tett - vagy
! szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez.
Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is,
! ha az érintett személy az internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó
négyzetet.
A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.
Hozzájárulásnak minősül az is:
! ha valamely felhasználó az elektronikus szolgáltatások igénybevétele során erre
vonatkozó technikai beállításokat hajt végre,
! vagy olyan nyilatkozatot tesz, illetve cselekvésével az adott összefüggésben az érintett
személy hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez egyértelműen jelzi.
A személyes adatokat olyan módon kell kezelni:
! amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között
annak érdekében,
! hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez
használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést,
! illetve azok jogosulatlan felhasználását.
A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek
tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az
ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal.
Ezt a különös védelmet főként
! a gyermekek személyes adatainak olyan felhasználására kell alkalmazni, amely
marketingcélokat, illetve személyi vagy felhasználói profilok létrehozásának célját
szolgálja.
A pontatlan személyes adatok
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!
!

helyesbítése
vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg kell tenni.

V.2. Az adatkezelés jogszerűsége
A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez;
b) 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;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy
szerződéskötési szándék keretében van szükség.
Ha az adatkezelésre az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében kerül
sor, vagy ha az közérdekű feladat végrehajtásához, illetve közhatalmi jogosítvány
gyakorlásához szükséges, az adatkezelésnek az uniós jogban vagy valamely tagállam jogában
foglalt jogalappal kell rendelkeznie.
Az adatkezelést jogszerűnek kell tekinteni akkor, amikor az az érintett életének vagy más
fent említett természetes személy érdekeinek védelmében történik. Más természetes személy
létfontosságú érdekeire hivatkozással személyes adatkezelésre elvben csak akkor kerülhet sor,
ha a szóban forgó adatkezelés egyéb jogalapon nem végezhető.
A személyes adatkezelés néhány típusa szolgálhat egyszerre fontos közérdeket és az érintett
létfontosságú érdekeit is, például olyan esetben, amikor az adatkezelésre humanitárius okokból,
ideértve, ha arra a járványok és terjedéseik nyomon követéséhez, vagy humanitárius
vészhelyzetben, különösen természeti vagy ember által okozott katasztrófák esetében van
szükség.
Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetők –
vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre. Az ilyen jogos
érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett
és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy
annak alkalmazásában áll.
Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén
az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú
kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető.
A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell
vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és
azzal összefüggésben számíthat-e ésszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet
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sor. Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével
szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az
érintettek nem számítanak további adatkezelésre.
Az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül a közhatalmi szervek, számítástechnikai
vészhelyzetekre reagáló egység, hálózatbiztonsági incidenskezelő egységek, elektronikus
hírközlési hálózatok üzemeltetői és szolgáltatások nyújtói, valamint biztonságtechnológiai
szolgáltatók által végrehajtott olyan mértékű személyes adatkezelés, amely a hálózati és
informatikai biztonság garantálásához feltétlenül szükséges és arányos.
A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak
akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival,
amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a
jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését.
A személyes adatok hatóságok általi, hivatalosan elismert vallási szervezetek
alkotmányjogban vagy nemzetközi közjogban megállapított céljainak elérése érdekében történő
kezelése közérdeken alapulónak minősül.

V.3. Az érintett személy hozzájárulása, feltételek
!

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie
annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

!

Ha az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más
ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen
megkülönböztethető módon kell közölni.

!

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A
hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak
megadását.

!

Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben
figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének –
beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok
kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

!

Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16.
életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes
adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a
gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes
személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok
és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó
személyes adatok kezelése tilos, kivéve, ha az érintett kifejezett hozzájárulását adta az
említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
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A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre,
illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatok kezelésére
kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi szerv adatkezelésében történik.

V.4. Azonosítást nem igénylő adatkezelés
Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem
teszik szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, az adatkezelő nem köteles
kiegészítő információkat megőrizni.
Ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az
érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja.

V.5. Az érintett személy tájékoztatása, jogai
A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást
kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.
Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy
köteles-e a személyes adatokat közölni, valamint hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen
következményekkel jár. Ezeket az információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet
egészíteni annak érdekében, hogy az érintett a tervezett adatkezelésről jól látható, könnyen
érthető és jól olvasható formában általános tájékoztatást kapjon.
Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az
adatgyűjtés időpontjában kell az érintett részére megadni, illetve ha az adatokat nem az
érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, ésszerű
határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani.
Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra,
hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és
ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. Minden érintett számára biztosítani kell a jogot arra,
hogy megismerje különösen a személyes adatok kezelésének céljait, továbbá ha lehetséges, azt,
hogy a személyes adatok kezelése milyen időtartamra vonatkozik.
Az érintett jogosult különösen arra, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne
kezeljék, ha a személyes adatok gyűjtésére vagy más módon való kezelésére az adatkezelés
eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség, vagy ha az érintettek visszavonták az
adatok kezeléséhez adott hozzájárulásukat.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett
számára biztosítani kell a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó
személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

V.6. A személyes adatok felülvizsgálata
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Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra
korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.
A szervezet vezetője által megállapított rendszeres felülvizsgálati határidő: 1 év.

V.7. Az adatkezelő feladatai
Az adatkezelő a jogszerű adatkezelés érdekében megfelelő belső adatvédelmi szabályokat
alkalmaz. Ez a szabályozás kiterjed az adatkezelő hatáskörére és felelősségére.
Az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre,
valamint, hogy képes legyen igazolni azt, hogy az adatkezelési tevékenységek a hatályos
jogszabályoknak megfelelnek. (elszámoltathatóság)
Ezt a szabályozást az adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak,
valamint a természetes személyek jogait és szabadságait érintő kockázatnak a
figyelembevételével kell meghozni.
Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú
kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre. E
szabályzat alapján az egyéb belső szabályzatokat felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé
teszi.
Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó megfelelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján
végzett adatkezelési tevékenységekről.
Minden adatkezelő és adatfeldolgozó köteles a felügyeleti hatósággal együttműködni és
ezeket a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé tenni az érintett adatkezelési műveletek
ellenőrzése érdekében.

V.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
!

!

!

A tájékoztatás kéréshez való jog!
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a
szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen
forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül,
a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.
A helyesbítéshez való jog!
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának
módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell
és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.
A törléshez való jog!
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését.
Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott
elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.
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!

!

!

A zároláshoz, korlátozáshoz való jog!
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A
zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A
kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott
elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.
A tiltakozáshoz való jog!
Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen.
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és
a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség!
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.!
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c !
Telefon: +36 (1) 391-1400 !
Fax: +36 (1) 391-1410 !
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu !
URL https://naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

V.9. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
a) kezelése jogellenes;!
Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az
Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.
b) az értinett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);!
Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett
kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható
meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem
megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő
minden esetben tájékoztatást ad.
c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –,
feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt;
A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából, vagy ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad;
valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az értinettet,
megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény
teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
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Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül
mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatkezelő a hírlevél adatbázisában az érinett Személyes
adatait törli.
Mivel az érintett részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata
időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján - a érintett kérésének hiányában - az Adatkezelő
mindaddig kezeli az adatokat, amig az Adatkezelő és az értinettfFelhasználó közötti kapcsolat
fennáll, és ameddig az adatkezelő az érintett számára szolgáltatást nyújthat.
Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a
jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.
Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte
Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen
elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.
Törlés helyett az Adatkezelő – az értinett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot,
ha az értinett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy
a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig
kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az
Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét
vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem
állapítható meg egyértelműen.
A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály
rendelkezése az irányadó.
A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi.
Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót
megsemmisíti.

V.9. A szervezet feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében
•

Az adatvédelmi tudatosság tekintetében biztosítani kell a szakmai felkészültséget a
jogszabályoknak való megfeleléshez. Elengedhetetlen a munkatársak szakmai
felkészítése és a szabályzat megismerése.

•

Át kell tekinteni az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés
koncepcióját. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal összhangban kell biztosítani
a jogszerű adatkezelést és adatfeldolgozást.

•

Az adatkezelésben érintett személy megfelelő tájékoztatása során figyelni kell arra,
hogy - ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, - kétség esetén az
adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezeléshez az érintett személy hozzájárult.

•

Az érintett személynek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen
érthető legyen, ezért azt világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni és
megjeleníteni.

•

Az átlátható adatkezelés követelménye, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon az
adatkezelés tényéről és céljairól. A tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt kell
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megadni és a tájékoztatáshoz való jog az adatkezelés során annak megszűnéséig
megilleti az érintettet.
•

Az adatkezelésben érintett személy főbb jogai a következők:
" a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés;
" a személyes adatok helyesbítése;
" a személyes adatok törlése;
" a személyes adatok kezelésének korlátozása;
" a profilalkotás és az automatizált adatkezelésen elleni tiltakozás;
" az adathordozhatósághoz való jog.!

•

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve
a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható. A tájékoztatási kötelezettség biztosítható egy olyan biztonságos
online rendszer üzemeltetésével, amelyen keresztül az érintett könnyen és gyorsan
hozzáférhet a szükséges információhoz.

•

Át kell tekinteni a szervezet által végzett adatkezeléseket, biztosítani kell az információs
önrendelkezési jog érvényesülését. Az érintett személy kérésére adatait késedelem
nélkül törölni kell, amennyiben az érintett személy visszavonja az adatkezelés alapját
képező hozzájárulást (pl. hírlevél küldés esetén)

•

Az érintett személy hozzájárulásából félreérthetetlenül ki kell derülnie, hogy az érintett
beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul,
kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az
érintett hozzájárult.

•

Gyermekek személyes adatkezelése esetén kiemelt figyelmet kell fordítani az
adatkezelési szabályok betartására. Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok
kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem
töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan
mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló
adta meg, illetve engedélyezte.

•

A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség
keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelőnek indokolatlan késedelem
nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a
tudomására jutott, – meg kell tenni a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve akkor,
ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes
személy jogait tekintve.

•

Bizonyos esetekben indokolt lehet az adatkezelőnek az adatkezelést megelőzően
adatvédelmi hatásvizsgálatot lefolytatni. A hatásvizsgálat során meg kell vizsgálni,
hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik.
Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés valószínűsíthetően
magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatkezelőnek
konzultálnia kell a felügyeleti hatósággal.
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•

Abban az esetben, ha a fő tevékenységek olyan adatkezelési műveleteket foglalnak
magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az érintettek
rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé,
adatvédelmi tisztviselőt kell kinevezni. Az adatvédelmi tisztviselő kinevezése az
adatbiztonság megerősítését célozza.

V.10. Adatbiztonság
A szereplőválogatáshoz szükséges adatok kezelése és feldolgozása során az adatfeldolgozó
biztosítja az adatok biztonságát, hogy véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel,
megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben,
továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. A mindenkori
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő
technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne
legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika
mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani,
amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan
nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok,
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat
megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
ellen.
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja
nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő
érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre
munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat a munkavállaló
szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Az adatkezelő munkavállalói egyedi
kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak az érintett kérésére végeznek, vagy abban
az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.
Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és
alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több
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lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb
szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik
különösen:
•

A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a
szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés
védelem, hálózati védelem);

•

Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül
a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről
(tükrözés, biztonsági mentés);

•

Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

•

Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül
a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen
események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás,
tűzvédelem).

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt,
vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az
adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely
megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak
célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek
a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

V.11. Adatvédelmi tisztviselő
Adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező az alábbi kritériumok alapján:
•

az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik,
kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;

•

az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket
foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az
érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;

•

az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok büntetőjogi
felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó
adatok nagy számban történő kezelésére vonatkoznak.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi
tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy
közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan
műveletet, amely a érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik
szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi
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felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó
személyes adatot.

V.12. Adatvédelmi incidens
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy
nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik
feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a
személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.
Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell
jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével
összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal
a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára
nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.
Az adatvédelmi incidenseket nyilván kell tartani.
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VI. FEJEZET - Ügyviteli és nyilvántartás célú adatkezelés
A szervezet a tevékenységéhez tartozó esetekben, illetve ügyviteli és nyilvántartási célból
személyes adatokat is kezelhet.

VI.1. Az adatkezelés alapja
•
•
•

az érintett személy megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes és határozott
hozzájárulása.
A részletes tájékoztatás - amely kiterjed az adatkezelés céljára, jogalapjára és
időtartamára, valamint az érintett személy jogaira - után az érintettet figyelmeztetni kell
az adatkezelés önkéntes jellegére.
Az adatkezeléshez való hozzájárulást írásban rögzíteni kell.

VI.2. Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés
célja
•

a szervezet tagjainak és munkavállalóinak adatkezelése, amely jogszabályi
kötelezettségen alapul;

•

a szervezettel megbízási jogviszonyban álló személyek adatkezelése kapcsolattartási,
elszámolási és nyilvántartási célból;

•

a szervezettel üzleti kapcsolatban álló más szervezetek, intézmények és vállalkozások
kapcsolattartói adatai, amelyek természetes személyek elérhetőségi és azonosítási
adatai is lehetnek;

A fentiek szerinti adatkezelés egyrészről jogszabályi kötelezettségen alapul, másrészről
pedig az érintett személy kifejezetten hozzájárult adatai kezeléséhez (például munkaszerződés
céljából vagy weboldalon partnerként regisztrált, stb.)
A szervezethez írásos formában eljuttatott – személyes adatokat is tartalmazó –
dokumentumok (például önéletrajz, álláskeresési jelentkezés, egyéb beadvány, stb.) esetében
az érintett személy hozzájárulását vélelmezni kell. Az ügy lezárulta után – további
felhasználásra vonatkozó hozzájárulás hiányában – az iratokat meg kell semmisíteni. A
megsemmisítés tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
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Az ügyviteli célú adatkezelés esetében a személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban
és a nyilvántartásokban szerepelnek. Ezen adatok kezelése a kezelés alapjául szolgáló irat
selejtezéséig tart.
Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelést - annak biztosítása érdekében,
hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, - évente felül kell
vizsgálni, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés esetében is biztosítani kell a
jogszabályoknak való megfelelést.

VII. FEJEZET - Megfigyelőrendszer / kamera alkalmazására
vonatkozó szabályok

Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása során az adatkezelés jogalapja a munkáltató
jogos érdeke (a munkavállalók tekintetében) és az érintett hozzájárulása (látogatók, ügyfelek
tekintetében), a megfigyelt területen pedig minden egyes kameránál jól látható helyen
figyelemfelhívó tájékoztatást (jelzést) kell elhelyezni. Ezt a tájékoztatást minden egyes, a
megfigyelt területen elhelyezett kamera esetében meg kell adni. Amennyiben a cég álkamerát
helyez ki, a tájékoztatásnak ki kell terjednie arra a tényre, hogy a kamera nem készít felvételt.
A tájékoztató kötelező tartalma:
a) az adatkezelés (felvételkészítés) jogalapja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja),
b) az egyes kamerák elhelyezése és célja, az általuk megfigyelt terület és/vagy tárgy,
valamint az, hogy a kamera közvetlenül vagy rögzítetten figyel-e,
c) az üzemeltető (jogi vagy természetes) személy megnevezése, valamint az adatkezelő és
az adatfeldolgozó személye,
d) a felvétel tárolásának helye és időtartama, valamint a felvételek tárolásával kapcsolatos
adatbiztonsági intézkedések,
e) ki mikor és hogyan nézheti meg a felvételeket, hogyan használhatja fel azokat, illetve
kinek, mikor, hogyan és milyen célból továbbíthatók a felvételek,
f) melyek a munkavállalók jogai és hogyan tudják azokat gyakorolni, valamint hol
tehetnek panaszt, illetve
g) a munkavállalók információs önrendelkezési joguk megsértése esetén milyen
jogérvényesítési eszközöket vehetnek igénybe.
Az ügyfelek, látogatók tájékoztatása céljából jól látható helyen és módon tájékoztatót kell
kihelyezni és figyelmeztetni kell őket, hogy belépésükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a
felvételeken szerepeljenek.
A cégnek külön szabályzatban részletesen kell szabályozni, hogy a felvételekhez ki férhet
hozzá, ki milyen jogosítványokkal rendelkezik, a felvételek végletes törléséről ki győződik meg,
azt ki felügyeli és azt is meg kell határozni, hogy milyen esetben nézhetőek vissza a felvételek
akár a munkáltató, akár a munkavállaló részéről, erre kiadhat engedélyt, illetve az ehhez
szükséges formanyomtatványt a szabályzathoz mellékelni kell.
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VIII. FEJEZET - Vegyes rendelkezések
VIII.1. Egyéb célból történő adatkezelés
Amennyiben a szervezet olyan adatkezelést kíván végezni, amely ebben a szabályzatban
nem szerepel, előzetesen ezen belső szabályzatát kell megfelelően kiegészíteni, illetve az új
adatkezelési célnak megfelelő részszabályokat hozzákapcsolni.

VIII.2. A szabályzathoz tartozó egyéb dokumentumok
Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzathoz kell kapcsolni és azzal együtt kezelni azokat
a dokumentumokat és szabályozásokat, amelyek például az adatkezeléshez hozzájáruló
írásbeli nyilatkozatot tartalmazzák vagy például weboldalak esetén a kötelező adatkezelési
tájékoztatót írják le.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével
bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet
küldése útján jogosult (de nem köteles) a érintetteket a módosításról tájékoztatni. Az
értesítésben foglalt tájékoztatás alapján az érintett a jelen Tájékoztatóban és a mindenkor
hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.

VIII.3. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
!

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

!

2011. évi CXII. törvény
információszabadságról.

!

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi
LXVI. törvény.

!

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

!

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

!

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az
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!

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 27.)

!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

!

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Szvtv.).

!

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.).

!

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”).

!

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

!

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).
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