Az Axiom Alapkezelő Zrt.
külső adatvédelmi tájékoztatója
a https://axiomfunds.net/ weboldalon
Az Axiom Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 271.
cégjegyzékszám: 01-10-049085, adószám: 25805455-2-41, telefonszám: +36 1
445 1711, e-mail: info@axiomfunds.net, info@axiom.hu, önállóan képviseli:
Koncz
Pétert
vezérigazgató,
adatvédelmi
tisztviselő/adatvédelmi
kapcsolattartó neve, elérhetősége: Dr. Kriskó Andrea, 06-1-445-1370.
krisko.andrea@axiomfunds.net-), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt
összefoglalóan és röviden az végzett, külső érintett számára releváns
adatkezelési tevékenységekről, valamint egyéb tényekről.
Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy


az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez
való
jog
és
az
„elfeledtetéshez”
való
jog,
az
adatok
zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az
adathordozhatósághoz való jog, a részletes rendelkezések a jelen
tájékoztató végén olvashatóak) az info@axiomfunds.net, info@axiom.hu
e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségre küldött
nyilatkozattal tehetik meg, továbbá panasszal fordulhatnak a
hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu), és ha
megítélésük szerint megsértették jogait, fordulhatnak a lakóhelyük szerint
illetékes bírósághoz és többek között sérelemdíjat követelhetnek.
Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak
lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel
kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az
érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az
érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást
kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban
(ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról
nyilvántartást vezet.



az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai
körében gondoskodik különösen:
o az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő
rendszer)
jogosulatlan
személyek
általi
hozzáférésének
megtagadásáról,
o az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának,
módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
o az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan
bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok
jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének
megakadályozásáról,
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o az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi,
adatátviteli
berendezés
útján
történő
használatának
megakadályozásáról,
o arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult
személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott
személyes adatokhoz férjenek hozzá,
o arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a
személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely
címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották
vagy bocsáthatják rendelkezésére
o arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy
mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az
adatkezelő rendszerbe
o a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az
adathordozó
szállítása
közben
történő
jogosulatlan
megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének
megakadályozásáról
o arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer
helyreállítható legyen.
o arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a
működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a
tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem
lehessen megváltoztatni.


Adatkezelő a 2007. évi CXXXVIII. törvény alapján a fentieket kiegészítve
biztosítja és rendelkezik
o informatikai rendszerének működtetésére vonatkozó utasításokkal
és előírásokkal, valamint a fejlesztésre vonatkozó tervekkel,
o b) minden olyan dokumentációval, amely az üzleti tevékenységet
közvetlenül vagy közvetve támogató informatikai rendszerek
folyamatos és biztonságos működését - még a szállító, valamint a
rendszerfejlesztő tevékenységének megszűnése után is - biztosítja,
o a szolgáltatások ellátásához szükséges informatikai rendszerrel,
valamint a szolgáltatások folytonosságát biztosító tartalék
berendezésekkel, illetve e berendezések hiányában az ezeket
helyettesítő egyéb - a tevékenységek, illetve szolgáltatások
folytonosságát biztosító - megoldásokkal,
o olyan informatikai rendszerrel, amely lehetővé teszi az alkalmazási
környezet biztonságos elkülönítését a fejlesztési és a tesztelési
környezettől, valamint a megfelelő változáskövetés és
változáskezelés fenntartását,
o az informatikai rendszer szoftver elemeiről (alkalmazások, adatok,
operációs rendszer és környezetük) olyan helyreállítási tervekkel,
biztonsági mentésekkel és mentési renddel (mentések típusa,
módja, visszatöltési és helyreállítási tesztek, eljárási rend), amelyek
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az adott rendszer helyreállíthatóságát a rendszer által nyújtott
szolgáltatás kritikus helyreállítási idején belül lehetővé teszik,
o jogszabályban meghatározott nyilvántartás ismételt előhívására
alkalmas adattároló rendszerrel, amely biztosítja, hogy az archivált
anyagokat a jogszabályokban meghatározott ideig, de legalább
öt évig, bármikor visszakereshetően, helyreállíthatóan megőrizzék,
valamint
o a
szolgáltatásai
folyamatosságát
akadályozó
rendkívüli
események kezelésére szolgáló tervvel.


az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések
részletesebb magyarázatai az Adatkezelő székhelyén papír alapon is
megtalálhatók, valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is
megküldi az érintett számára.



profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.



adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában
történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója
fogalmaz meg.



cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.



Adatkezelő végez további adatkezeléseket is, amelyekről a jelen
tájékoztatótól formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett
bővebb információkat.

Egyszeri információkérés- és adás adatkezelésének összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
az érintett
önkéntes
Minden
Lásd részletesen
cél
számára
hozzájárulás
természetes
az adatkezelés
megvalósulásái
megfelelő
vagy
személy,
tájékoztatójába
g, vagy törlési
információ
jogszabályi
ideértve egy
n/leírásában
kérelemig,
nyújtása és
köt.
szervezet
vagy
ezzel
teljesítése,
nevében
jogszabályban
összhangban
vagy
eljáró
meghatározott
a
megállapod
képviselőt is,
határidőben,
kapcsolattart
áson alapul, aki az
vagy
ás
vagy
jogos Adatkezelőv
elévülési
érdek vagy el
időben, vagy
létfontosságú kapcsolatba
jogos érdek
érdek
kerül és az
megszűnéséig
Adatkezelőt
ől
információt
kér/kap

Mód
elektronikusa
n és/vagy
papír
alapon,
manuálisan
történik

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
Mód
az érintettel
önkéntes
Minden
Lásd részletesen
cél
elektronikusa
megvalósulásái n és/vagy
történő
hozzájárulás
természetes
az adatkezelés
g, vagy törlési
kapcsolattart vagy
személy,
papír
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Forrás
Érintettek

Forrás
Érintettek

ás, felmerülő
kérdések,
kérések és
egyebek
megválaszol
ása,
megoldása

jogszabályi
köt. teljesítése,
vagy
megállapodá
son
alapul,
vagy
jogos
érdek
vagy
jogszabályi
kötelezettség,
vagy
létfontosságú
érdek

ideértve
szervezet
nevében,
képviseleté
ben eljáró
természetes
személyt is,
aki az
egyszeri
információk
érésen túl
folyamatos
an, vagy
rendszerese
n
kapcsolatot
tart az
Adatkezelő
vel

tájékoztatójába
n/leírásában

kérelemig,
vagy
jogszabályban
meghatározott
határidőben,
vagy
elévülési
időben, vagy
jogos érdek
megszűnéséig

Alkalmassági nyilatkozat adásával kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
jogszabályi
jogi
Alkalmassági
Lásd az
5 évig
kötelzettség
kötelezettség nyilatkozatban
alkalmassági
teljesítése, a
teljesítése
meghatározott,
nyilatkozat
tanácsadás
(GDPR 6. cikk beazonosított
adatköreit
megfelelőség (1) c) pontja,
természetes
ének
a 2007. évi
személy, vagy a
bizonyítása
CXXXVIII.
nyilatkozat
törvény 44. §- címzettje
a alapján

alapon,
manuálisan
történik

Mód
Elektronikusan
a, papír
alapon,
manuálisan

Forrás
érintettek

Üléseken, találkozókon, meetingeken keletkező emlékeztetőkkel, feljegyzésekkel, jegyzőkönyvekkel kapcsolatos
adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a jogszabályi
kötelezettség
teljesítése, a
nyomonkövet
hetőség,
a
későbbi
bizonyítás
(elszámoltath
atóság elve

a.
jogi
kötelezettség
teljesítése
(GDPR 6. cikk
(1) c) pontja)
a 2007. évi
CXXXVIII.
törvény
alapján

Minden
természetes
személy, akinek
adatát
a
feljegyzések,
emlékeztetők,
jegyzőkönyvek
rögzítik,
különösen, de
nem
kizárólagosan
az
ügyfelek,
Munkatársak

Lásd részletesen
az adatkezelés
tájékoztatójáb
an/leírásában

5 évig

elektronikusan
, papír alapon,
manuálisan

érintettek

Mód

Forrás

Rögzített vonalú telefonbeszélgetéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
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jogi
kötelezettség
teljesítése,
későbbi
bizonyíthatós
ág

jogi
kötelezettség
teljesítése
(GDPR 6. cikk
(1) c) pontja)
a 2007. évi
CXXXVIII.
törvény
alapján

telefonbeszélge
tésben szereplő
Ügyfél,
Munkatárs és a
telefonbeszélge
tés
alapján
beazonosítható,
beazonosított
harmadik
személy.

Hang és egyéb
adat,
lásd
részletesen az
adatkezelés
leírásában/tájé
koztatójában

5
évig
(Felügyelet
döntése alapján
7 évig) a 2007.
évi CXXXVIII. tv.
55. § (10) bek.
alapján

elektronikusan
,
automatizálta
n

Megbízás adásával/Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
Mód
a
Megállapod
Minden
Lásd
elévülési idő
elektronikusan
megállapodá ás
természetes
részletesen az
vagy
és/vagy papír
s megkötése,
megkötése
személy,
adatkezelés
megállapodásb alapon,
teljesítése,
(GDPR 6. cikk valamint
tájékoztatójáb
an
manuálisan
teljesítésének
1. b.)
szervezet
an/leírásában
meghatározott
történik
felügyelete,
képviselő,
nevében,
időtartam, vagy
kapcsolattart
kapcsolattart képviseletében
jogszabály
ás
ó adatainak
eljáró
alapján (5 év),
kezelése
természetes
vagy
jogos
személy, aki az
nem
érdeken
Adatkezelővel –
leselejtezhető,
alapul
személyes
így nem
adatok
törölhető
megadása
mellett – saját
nevében
megállapodást
köt az
Adatkezelővel,
vagy a
szerződésben
képviselőként,
vagy
kapcsolattartók
ént szerepel

Hozzájáruló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
az
önkéntes
Minden
lásd részletesen
hozzájárulás
adatkezelés
hozzájárulás
természetes
az adatkezelés
visszavonásáig/t
jogalapjának
személy, aki
tájékoztatóban
örlésig
bizonyíthatós
adatainak
.
a hozzájáruló
ága, valamint
valamilyen
nyilatkozatok
a
célból történő
törlésére a
hozzájárulás
kezeléséhez
visszavonást
teljesítése,
hozzájáruló
követő elévülési
valamint
nyilatkozatot ad
idő leteltét
kapcsolattart
az Adatkezelő
követően kerül
ás.
számára
sor

Mód
elektronikusan
és/vagy papír
alapon,
manuálisan

Érintetti (ügyfél- és partner) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
Mód
az érintett
megállapod
Minden
Lásd
érintett kérésére elektronikusan
azonosítása,
áson alapul
természetes
részletesen az
törlésig,
(papír
vele történő
vagy
személy,
adatkezelés
adategyeztetés
alapon),
kapcsolattart
jogi köt.
valamint nem
tájékoztatójáb
sikertelensége
manuálisan
ás,
teljesítéséhez
természetes
an/leírásában
miatt történő
történik
megállapodá szükséges
személy
törlésig,
s
vagy jogos
képviselője, aki
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érintettek

Forrás
Érintettek

Forrás
érintettek

Forrás
érintettek,
esetleg
partner

teljesítésének
nyomonkövet
ése (ha ez
releváns)

érdeken
alapul

az Adatkezelő
Partnere/ügyfel
e, vagy
Partnere/ügyfel
e kíván lenni,
vagy
Munkatársa

érintett halála
miatt történő
törlésig,
ha Adatkezelő
érdeke
megkívánja,
akkor az érdek
megszűnéséig
tart.
Adatkezelő a
nyilvántartást
maradandó
értékűnek
nyilváníthatja,
ezért a benne
szereplő
adatokat nem
lehet törölni

Tanácsadási feladatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
a
megállapod
Minden
Lásd
elévüléséig
tanácsadási
ás, jogos
természetes
részletesen az
vagy 8 évig,
szolgáltatás
érdek
személy, aki
adatkezelés
vagy jogos
elvégzése
részt vesz az
tájékoztatójáb
érdek
(adott sajátos
Adatkezelő
an/leírásában.
megszűnéséig
cél)
nyújtott
tanácsadáson

Iktatással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
bejövő/kimen Adatkezelő
Minden
Lásd
ő
jogos érdeke
természetes
részletesen az
küldemények
személy,
adatkezelés
nyomonkövet
ideértve
tájékoztatójáb
ése későbbi
szervezet
an/leírásában
bizonyítás
nevében,
céljából
képviseletében
eljáró
természetes
személyt is,
akinek adatait
az Adatkezelő
iktatás közben
rögzíti, tipikusan
a bejövő
küldemény
feladója,
kimenő
küldemény
címzettje, vagy
képviselője

Adatközlés (harmadik személy felé) összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Sajátos cél
hozzájárulás,
Minden
Lásd
jogi
természetes
részletesen az
kötelezettség személy,
adatkezelés
teljesítése,
ideértve
tájékoztatójáb
megállapod
szervezet
an/leírásában.
ás, jogos
nevében,
érdek
képviseletében
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Mód
Elektronikusan
és/vagy papír
alapon,
manuálisan
történik

Forrás
Érintettek,
közhiteles
nyilvántartás

Időtartam
5 évig, vagy
jogos érdek
megszűnéséig

Mód
Elektronikusan
/papír alapon,
manuálisan

Forrás
érintettek

Időtartam
Cél
megvalósulásái
g, vagy
elévüléséig
vagy
jogszabályban
meghatározott

Mód
Elektronikusan
és/vagy papír
alapon,
manuálisan
történik
adatbiztonság
követelményé

Forrás
Érintettek,
adatfeldolgo
zó, közhiteles
nyilvántartás

eljáró
természetes
személyt is,
akinek adatát
az Adatkezelő
közli harmadik
személlyel

Meghívókkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
az
Hozzájárulás,
Minden
Lásd
Adatkezelő
jogos érdek
természetes
részletesen az
működéséne
vagy jogi
személy, aki az
adatkezelés
k elősegítése.
kötelezettség Adatkezelőtől
tájékoztatójáb
teljesítése
meghívót kap
an/leírásában

határidő, vagy
jogos érdek
megszűnéséig

nek és a
bizalmasság
elvének
betartásával

Időtartam
Cél
megvalósulásái
g vagy
elévülésig

Mód
Elektronikusan
vagy
papíralapon

Forrás
érintettek

Mód
Elektronikusan,
papír alapon,
manuálisan

Forrás
érintettek

Mód
Elektronikusan,
papír alapon,
manuálisan

Forrás
Érintettek

Mód
elektronikusan
és/vagy papír
alapon,
manuálisan
történik

Forrás
Érintettek

Részvénykönyv vezetéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
Jogszabályi
Jogi
Minden
Lásd
Maradandó
előírásoknak
kötelezettség természetes
részletesen az
értékű (nem
megfelelő
teljesítése
személy, aki az
adatkezelés
selejtezhető)
nyilvántartáso
Adatkezelő
tájékoztatójáb
k vezetése
részvényese,
an/leírásában
figyelemmel
vagy nem
az
természetes
elszámoltatha
személy
tóság elvére.
részvényesének
képviselője,
meghatalmazot
tja

Átadás-átvételi jegyzőkönyvekkel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
Bizonyítás,
Adatkezelő
Minden
Lásd
Elévülési idő,
nyomonkövet jogos
természetes
részletesen az
vagy jogos
és
érdeke, vagy személy,
adatkezelés
érdek
ha
valamint nem
tájékoztatójáb
megszűnéséig
jogszabály
természetes
an/leírásában.
előírja, jogi
személy
köt.
képviselője, aki
teljesítése.
terméket/árut/s
tb. vesz át az
Adatkezelőtől,
vagy ilyet ad át,
szükség esetén
tanuk.

Ügyfél-átvilágítással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
az érintettek
2017. évi LIII.
Lásd részletesen Lásd
azonosítása
törvény
az adatkezelés
részletesen az
és a
előírásai
tájékoztatójába adatkezelés
jogszabályok
alapján
n/leírásában
tájékoztatójáb
szerinti
kötelező
an/leírásában
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Időtartam
Az üzleti
kapcsolat
megszűnésétől,
illetve az ügyleti
megbízás
teljesítésétől

kötelezettség
ek teljesítése

számított nyolc
év

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
A pénzügyi
jogi
Minden
Lásd
Elévüléséig
teljesítés
kötelezettség természetes
részletesen az
vagy
elősegítése,
teljesítése
személy, aki felé adatkezelés
jogszabályban
ellenőrzése
és/vagy
az Adatkezelő
tájékoztatójáb
meghatározott
megállapod
által
an/leírásában.
határidőben
ás, vagy
kezdeményezet
önkéntes
t átutalás
hozzájárulás
történik,
továbbá
minden
természetes
személy, aki
bankon
keresztül történő
átutalással
kíván
pénzügyileg
teljesíteni az
Adatkezelő
számára

Számlakibocsátással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
jogi
kötelezettség
teljesítése

jogi
kötelezettség
teljesítése az
általános
forgalmi adóról
szóló 2007. évi
CXXVII.
törvény,
valamint az e
törvény
felhatalmazása
alapján kiadott
rendeletek
szerint

minden
természetes
személy, ideértve
az egyéni
vállalkozót is,
akinek adata az
Adatkezelő által
kibocsátott
számlára (vagy
azzal egy tekintet
alá eső számviteli
bizonylatra)
rákerül (akár
közlemény,
megjegyzés, stb.
rovatba)

2007. évi CXXXVII.
tv. 169-170. §-ban
és 176.§-ban
megfogalmazott
adatkategóriák

jogi
kötelezettség
teljesítése
(2007. évi
CXXVII. tv. 179.
§)

minden
természetes
személy, akinek
adata az
Adatkezelő által
befogadott
számlára (vagy
azzal egy tekintet
alá eső számviteli
bizonylatra) vagy
mellékletére
rákerült

2007. évi CXXXVII.
tv. 169-170. §-ban
és 176.§-ban
megfogalmazott
adatkategóriák

Kamerarendszer üzemeltetés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
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Forrás
saját
nyilvántartás
ból,
érintettektől

Időtartam

Mód

Forrás

8 évig

papír
alapon/elektroni
kusan,
manuálisan

érintettek,
ritkán közhiteles
nyilvántartások

Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
a jogszabályi
kötelezettségek
maradéktalan
teljesítése, a
számla (és azzal
egy tekintet alá
eső
dokumentumok
) tárolása a
2007. évi
CXXVII. tv. 179.
§-a alapján

Mód
Elektronikusan,
manuálisan
vagy
automatizálta
n történik

Mód

Forrás

8 évig

papír
alapon/elektroni
kusan,
manuálisan

számlát kiállító
fél

Időtartam

Mód

Forrás

távoli
ajtónyitás

az
Adatkezelő
jogos érdeke

Minden
természetes
személy, aki
térfigyelő
kamerarendszer
rel megfigyelt
területre
bemegy, illetve
ott tartózkodik

képmás

Rögzítés nem
történik!!!

elektronikusan
,
automatizálta
n történik

Elektronikus beléptetőkártyás rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
Mód
az érintettek
az
Minden
Lásd
a rendszeres
elektronikusan
azonosítása,
Adatkezelő
természetes
részletesen az
belépésre való
,
jogosultságai
jogos érdeke
személy, aki
adatkezelés
jogosultság
automatizálta
nak
számára az
tájékoztatójáb
megszűnését
n történik
megadása és
Adatkezelő
an/leírásában
követő 180
ellenőrzése,
beléptetéshez
nappal, alkalmi
személy- és
jogosító eszközt
belépés esetén
vagyonvédel
(pl. kártyát) ad
(vendégkártya
em, az Adatkezelő
kiadása esetén)
biztonság
a távozástól
számított 3
nappal törölni
kell

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
Mód
Jelentkezés
Önkéntes
Minden
Lásd
hozzájárulásban Elektronikusan
és a
hozzájárulás
természetes
részletesen az
meghatározott
és/vagy papír
kiválasztás
személy, aki az
adatkezelés
ideig vagy
alapon,
lehetővé
Adatkezelő
tájékoztatójáb
jogos érdek
manuálisan
tétele,
által
an/leírásában.
megszűnéséig
kapcsolattart
meghirdetett
ás
álláspályázatra,
vagy kiírt
álláspályázat
nélkül
jelentkezik

Érintettek

Forrás
Érintettek

Forrás
Érintettek

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon
A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az
érintettől gyűjtik
1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az
adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett
rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte
és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
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c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés
jogalapja;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek érvényesítés)
alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái,
ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,
továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya,
vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének
második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelő és
alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának
megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok
megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és
átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő
információkról tájékoztatja:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása)
vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló
adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy
az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen
lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált
döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk,
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen
várható következményekkel bír.
Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból
további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően
tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a (2) bekezdésben említett
minden releváns kiegészítő információról.
Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már
rendelkezik az információkkal.
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(Rendelet 13. cikk)
B) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az
érintettől szerezték meg
1. Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az adatkezelő az
érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat:
a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte
és elérhetőségei;
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés
jogalapja;
d) az érintett személyes adatok kategóriái;
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik
országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja
továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi
határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47.
cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett
adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése,
valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az
elérhetőségükre való hivatkozás.
2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelő az érintett
rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható
adatkezelés biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat:
a) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos
érdek) alapul, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása)
vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló
adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához
való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan
hozzáférhető forrásokból származnak-e; és
g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált
döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy
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az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír.
3. Az adatkezelő az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja
meg:
a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a
személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb
egy hónapon belül;
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára
használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes
adatok első alkalommal való közlésekor.
4. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból
további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően
tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a 2. pontban említett
minden releváns kiegészítő információról.
5. Az 1-4. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a) az érintett már rendelkezik az információkkal;
b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, különösen a
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és
garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy
amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen
adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelőnek megfelelő
intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is
ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme
érdekében;
c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy
d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai
titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási
kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.
(Rendelet 14. cikk)
Az érintett hozzáférési joga
1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz
és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
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a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a
harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy
ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden
elérhető információ;
h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált
döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy
az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen
várható következményekkel jár.
2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy
tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti
megfelelő garanciákról.
3. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az
érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az
Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat
számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell
rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat
igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
(Rendelet 15. cikk)
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles
arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem
nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a Rendelet cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9.
cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
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c) az érintett a Rendelet cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése
ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett
a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett,
információs
társadalommal
összefüggő
szolgáltatások
kínálásával
kapcsolatosan került sor.
2. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi 1.
pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás
költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket
– ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az
adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban
forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok
másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
3. Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából;
c) a Rendelet cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3)
bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek
alapján;
d) a Rendelet cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben az 1. pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné
vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
(Rendelet 17. cikk)
Az adatkezelés korlátozásához való jog
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;
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c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés
ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
2. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes
adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió,
illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
3. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az
adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen
tájékoztatja.
(Rendelet 18. cikk)
Az adathordozhatósághoz való jog
1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk
(2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1)
bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
2. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az
érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a
személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
3. E jog jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem
alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges.
4. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
(Rendelet 20. cikk)
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A tiltakozáshoz való jog
1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e)
pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik
fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben
az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes
adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben
az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem
kezelhetők.
4. Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első
kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre
vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól
elkülönítve kell megjeleníteni.
5. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez
kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz
való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is
gyakorolhatja.
6. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének
megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az
adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van
szükség.
(Rendelet 21. cikk)
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
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1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá
nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
2. Az 1. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése
érdekében szükséges;
b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami
jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint
jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
3. A 2. pont a) és c) pontjában említett esetekben az Adatkezelő köteles
megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos
érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát,
hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze,
és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
4. A 2. pontban említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a
Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha
a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett
jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő
intézkedések megtételére került sor.
(Rendelet 22. cikk)
Korlátozások
1. Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami
jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a Rendelet 12–22. cikkben és a 34.
cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és
kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben
foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az
alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak
védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus
társadalomban:
a) nemzetbiztonság;
b) honvédelem;
c) közbiztonság;
d) bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás
lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a
közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek
megelőzését;
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e) az Unió vagy valamely tagállam egyéb fontos, általános közérdekű
célkitűzései, különösen az Unió vagy valamely tagállam fontos gazdasági vagy
pénzügyi érdeke, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adózási
kérdéseket, a népegészségügyet és a szociális biztonságot;
f) a bírói függetlenség és a bírósági eljárások védelme;
g) a szabályozott foglalkozások esetében az etikai vétségek megelőzése,
kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása;
h) az a)–e) és a g) pontban említett esetekben – akár alkalmanként – a
közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy
szabályozási tevékenység;
i) az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme;
j) polgári jogi követelések érvényesítése.
2. Az 1. pontban említett jogalkotási intézkedések adott esetben részletes
rendelkezéseket tartalmaznak legalább:
a) az adatkezelés céljaira vagy az adatkezelés kategóriáira,
b) a személyes adatok kategóriáira,
c) a bevezetett korlátozások hatályára,
d) a visszaélésre, illetve a jogosulatlan hozzáférésre vagy továbbítás
megakadályozását célzó garanciákra,
e) az Adatkezelő meghatározására vagy az Adatkezelők kategóriáinak
meghatározására,
f) az adattárolás időtartamára, valamint az alkalmazandó garanciákra,
figyelembe véve az adatkezelés vagy az adatkezelési kategóriák jellegét,
hatályát és céljait,
g) az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatokra, és
h) az érintettek arra vonatkozó jogára, hogy tájékoztatást kapjanak a
korlátozásról, kivéve, ha ez hátrányosan befolyásolhatja a korlátozás célját.
(Rendelet 23. cikk)
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi
incidensről.
2. Az 1. pontban említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és
közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell
legalább a Rendelet 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett
információkat és intézkedéseket.
3. Az érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a
következő feltételek bármelyike teljesül:
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a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket
hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által
érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket
– mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való
hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az
adatokat;
b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további
intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és
szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy
olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan
hatékony tájékoztatását.
4. Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről,
a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett
tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban említett feltételek
valamelyikének teljesülését.
(Rendelet 34. cikk)
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál –
különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett
jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá
vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni
az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak
eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél
jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
(Rendelet 77. cikk)
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme
nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági
jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű
döntésével szemben.
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2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme
nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a
Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik
a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 77.
cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy
annak eredményéről.
3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye
szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel
kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg
véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt
a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.
(Rendelet 78. cikk)
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok
– köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk
szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra
jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem
megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő
vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell
megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási
helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró
közhatalmi szerve.
Lezárva: 2022. június hó 13. napján
Koncz Péter vezérigazgató
Axiom Alapkezelő Zrt.
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