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I. Bevezet(i, alapelvek, a Tij6koztat6 c6lja, hatilya

A(z) MTA Nyelvtudom6nyi lntflzet (sz6khely: Budapest 1068 Bonczir t. 33., levelez6si
cim: Budapest Pf. 360 H-1394, telefon: (36-1) 342-9372, e-mail: linginst@nytud.mta.hu,
honlap: www.nytud.hu, k6pviseli: Pr6sz6ky G6bor igazgato, tov6bbial<ban ,,Adatkezel6") mint
adatkezelo a szemdlyes adatok kezeldse sortn az Eur6pai Parlament ds a'Ian6cs (EU) a termdszetes
szemdlyeknek a szem6lyes adatok kezeldse tekintetdben tdrt6no vddetmdr6l 6s az ilyen adatok
szabad 6raml6s6r6l sz6l6 20161679. szdmi rendelete (2016.6prilis 27.)t (tovdbbi emlit6se eset6n,
mint ,,Rendelet", vagy ,,GDPR-rendelet") rendelkez6seinek 6s a vonatkoz6 torv6nyeknek
megfeleloen j6r el.

Az Adatkezelo tiszteletben tartja az,,Erintett" szemdlyes adatok vddelrn6hez fizodojogait. Jelen
Tdjekoztato tdmor, egyszerti m6don foglalja ossze, hogy az Adatkezelo milyen adatokat gyijt,
azokat mik6nt haszn6lhatja fel, tov6bb6 ismerteti az Adatkezelo ftltal i136nybe vett eszkcizoket 6s
azErintettadatv6delemmel kapcsolatos adatv6delmi 6s jog6rv6nyesftdsi leiretosdgeit.

R6szletes szab|lyozds az emlitett Rendeletben 6s a kapcsol6d6 jogi aktusokban tal6lhat6, tov6bbi
inform5ci6ig6ny eset6n javasolt a Rendelet tanulm6nyozhsa, vagy forduljon bizalommal az
Adatkezellhoz, illetve az Adatkezelon6l kijelolt Adatv6delmi Tisztvisel6hoz a jelen
T 6j lkoztatob an i s fe lt iintetett e I drh etos6 geke n.

Jelen T6j6koztato c6lja, hogy az Adatkezel6 biztositsa az adatv6delem alkotm6nyos elveinek, az
adatbiztons6g kovetehn6nyeinek 6rv6nyestil6s6t, megakadtiyozza az adlatokhozval6jogosulatlan
hozzbferdst,6s azok jogosulatlan megv6ltoztatisbt, elveszt6s6t, illetve n.yilv6noss6grahozatalilt.

Az Adatkezel6 az adatkezeldsi tev6kenys6ge so16n az al|bbi alapverl6seknek megfelel6en j6r
el:

Adatkezelo idoben, az adatkezelds megkezddse el6tt, az elolrt m6don t6.i6koztatja Erintettet az
adatkezel6si szab6lyokr6l.

Az Adatkezelo szemelyes adatokat az adatkezelds cdlhoz kotrittsdg6hez fizdtt elv6r6snak
megfeleloenk\zdrolag meghat6rozott cdllal gyrijt, t6rol 6s haszn6l fel.

A begyiijtott szemdlyes adat mindig az,adott c6lnak megfelelo, annak r;zempontj6b6l relev6ns ds
megfelelo m6rtdkii, amely szabiiy megtart6s6val az Adatkezelo elegel. tesz az adattakardkoss6g
elv6nek.

Az adatpontoss6g jegy 6ben az Adatkezelo az adott c6l szempond6b6l dsszerii ldpdseket tesz annak
6rdekdben, hogy az Erintett szem6lyes adatai a c6lnak megfelel6 mdrr:dkben teljesek, pontosak,
naprak6szek 6s megbizhat6ak legyenek.

Az Adatkezelo a szemdlyes adatokat marketing cdlokra kizdrolag az Erintett beleegyez6s6vel
hasznhlja fel ds lehetosdget ad arra, hogy azilyenjellegri kommunik6ci6t az Erintett megtiltsa.

Az Adatkezelo ar6nyos ds teljes korii ldpdseket tesz annak drdek6ben, hogy azErintett szem6lyes
adatainak vddelm6t biztositsa jelen Adatkezel6si T6jdkoztatobanis r6szl:tezettek szerint, bele6rtve
az olyan eseteket, ha azokat harmadik f1l szimbra tov6bbitja.



Jelen T6j6koztat6 hathlya feloleli az Adatkezel6 teljes adatkezeld,si tev6kenys6g6t, ennek
megfelel6en azkiterjed - kifejezetten, de nem kiz6r6lag - az Adatkezelo szolgiitatisait igdnybe
vevo, az Adatkezel6vel gazdasdgi (i.izleti) tevdkenys6ge sor6n kapcsolatba keri.i16 gazd6lkod6 6s
egy6b.szeruezetek, paftner int6zm6nyek kapcsolattart6i, munkav6llal6i, tagjai, megbizotdai, stb.
mint Erintettek, az AdatkezelS leendo munkav6llal6inak (6ll6skerestUp6lyiz6k) a szem6lyes
adatai kezel6s6re is, a www,trytucl.lru weboldal, valamint azint1zm5nyi weboldalak haszn6lat6ra,
tov6bb 6 az alkalmazott adatb iztons 5gi elvekre.

II. Ertelmez6 rendelkez6sek

o Rendelet, GDPR-rendelet: az Iiur6pai Parlament 6s a Tanlics (EU) a term6szetes
szemdlyeknek a szemdlyes adatok kezel6se tekintet6ben tortdno v6d,:lm6r6l 6s az ilyen adatok
szabad 6raml6s6r6l sz6l6 20161679. szimi rendelet (2016.6prilis 27.);

o Infotv: 20ll.6vi CXII. tcirv6ny az inform6ci6s onrendelkez6si jogr6l 6s az

o

a

inform 6c i 6 s zab ads 691 6l ;
Kjt.: 1992. 6vi XXXIII. t<irv6ny a kozalkalmazottak jog6ll6s6r6l

Szvtv.: 2005. 6vi CXXXIII. ttirvdny a szem6ly- 6s vagyonv6delmi, valamint a mag6nnyomozoi
tev6kenys6 g szabtlyan6l sz6l6 trirv6ny;
Art. :20 I 7 . evi CL. trirvdny az ad6zhs rendj drol ;

Sztv.:2000. 6vi C. 16rv6ny a sz6mvitelrol;
Afa tv.: 2007.6vi CXXVII. torv6ny az 6ltal6nos forgalmi ad6r6l;
Ptk: 20 I 3 . 6vi V. t<irv6ny a polgdri torv6nykonyvrol;
Szem6lyes adat - azonositott vagy azonosithat6 termdszetes szem6lyre (,,6rintett") vonatkoz6
b6rmely inform6ci6; azonosithat6 az a termdszetes szem6ly, aki krizvetlen vagy kozvetett
m6don, ki.ilonosen valamely azonosit6, p6ld6ul n6v, sz6m, helyneghatbrozo adat, online
azonosit6 vagy atetm6szetes szem6lytesti, fiziol6giai, genetikai, szellemi, gazdasdgi,kultur6lis
vagy szoci6lis azonoss6g6ra vonatkozo egy vagy t6bb tenyezo alapjin azonosithat6;
Kiiliinleges adatz a faji eredetre, a nemzetisdghez tartozisra, a politikai v6lem6nyre vagy
p6rthllisra, a vall6sos vagy m6s vilflgnezeti meggyoz6ddsre, az drCek-k6pviseleti szervezeti
tags6gra, a szexu6lis 6letre vonatkoz6 szem6lyes adat, az eger;zslgi 6llapotra, a k6ros
szenved6lyre vonatkoz6 szemdlyes adat, valamint a btiniigyi szemdllzes adat.
Genetikai adat: egy termdszetes szem6ly orcikdlt vagy sZerZ'?tt genetikai jellemzoire
vonatkoz6 minden olyan szem6lyes adat, amely az adott szem6ly fiztiol6giiljbra vagy egdszs6gi
illlapotbra vonatkoz6 egyedi informSci6t hordoz, 6s amely els6sorbian az emlitett termdszetes
szem6lybol vett biol6giai minta elemz6sdb6l ered;
Biometrikus adat: egy term6szetes szem6ly testi, fiziol6giai vagy viselked6si jellemzoire
vonatkoz6 minden olyan saj6tos technikai eljdr6sokkal nyert szemdlyes adat, amely lehetovd
teszi vagy megerositi a term6szetes szemdly egyedi azonosft6s6t, ilyen pdld6ul az arckep vagy
a daktiloszk6piai adat;
Eg6szs6gtigyi adat: egy term6szetes szem6ly testi vagy pszichikai eg6szsegi 6,llapothra
vonatkoz6 szem6lyes adat, ide6rtve a term6szetes szem6ly szhmtira nyfjtott eg6szs6gtigyi
szolg6ltat6sokra vonatkoz6 olyan adatot is, amely inform6ci6t hordoz a term6szetes szem6ly
eg6szs6gi 6llapot6r6l;

o

o

o

a

a



Adatkezel6s - a szem6lyes adatokon vagy adatftllom6nyokon automatiz6lt vagy nem
automalizdlt m6don vegzett b6rmely mtivelet vagy miiveletek osszessdge, igy a gytijt6s,
rogzitls, rendszerez6s, tagol6s, t6rol6s, 6talakit6s vagy megviltoztalils, lek6rdez6s, betekint6s,
felhaszn6l6s, kozlds tov6bbit6s, terjesztds vagy egydb m6don trirteno hozzdfer-het6v6 tdtel
itjin, cisszehangolirs vagy cisszekapcsol6s, korlStoz6s, torl6s, illetve megsemmisit6s;
Adatkezel6 - az a rennl,szetes vagy jogi szem6ly, k<izhatalmi szerv. iigynoks6g vagy b6rmely
egy6b szerv, amely a szem6lyes adatok kezel6s6nek c6ljait 6s eszk<izerit cin6ll6an vagy m6sokkal
egyiitt meghathrozza; ha az adatkezel6s c6ljait 6s eszkozeit az urri6s yagy a tag6llami jog
hatdrozzameg, az adatkezelot vagy az adatkezelo kijeloldsdre vonatkoz6 ki.il6nos szempontokat
az uni6s vagy a tag6llami jog is meghatbrozhatja;

o Adatfeldolgoz6 - az a term6szetes vagy jogi szem6ly, kcizhatalnri szerv, i.igynoks6g vagy
b6rmely egydb szerv, amely azadatkezelo nevdben szemdlyes adatokat kezel;

o

a

Adatkezel6sek nyilvfntartisa: a GDPR Rendelet 30. cikk r[l) bekezd6s6ben foglalt
k6telezettsdg alapjin az Adatkezelo tital vegzett adatkezeldsi tev6kenysdgekrol sz6l6
nyilvintartits, mely tartalmazza az Adatkezelore vonatkozo adaLokon tril az adatkezeles
megnevez6s6t, az adatkezel6s c6lj6t, az lrintettek kateg6ri6it, a kezelt szem6lyes adatok
kateg6ri6it, ha lehets6ges, a cimzetteket akikkel az adatol<at k<izolni fogj6k, az
adatfeldolgoz6(k) nevdt ds eldrhetosdgeit, tov6bb6 - ha lehets6ges - az egyes adatkateg6ri6k
trirl6s6re eloirdny zott hat6ridot,
Cimzett - az a tetm6szetes vagy jogi szem6ly, kozhatalmi szerv, i.igynciks6g vagy b6rmely
egy6b szery, akivel vagy amellyel a szem6lyes adatot kcizlik, fiiggetjteniil att6l, hogy harmadik
f61-e. Azon kozhatalmi szerek, amelyek egyedi vizsgillat keret6ben az uni6s vagy atag6llami
joggal dsszhangban fdrhetnek hozz| szem6lyes adatokhoz, nem minrSsiilnek cimzettnek;
Harmadik f6l - az a tetm6szetes vagyjogi szem6ly, kozhatalmi szerv, iigynoks6g vagy b6rmely
egydb szerv, amely nem azonos az 6rintettel, az adatkezelovel, az adatfeldolgoz6val vagy
azokkal a szem6lyekkel, akik az adatkezel6 vagy adatfeldolgoz6 krizvetlen irtnyitdsa alatt a
szem6lyes adatok kezel6s6re felhatalmaz6st kaptak;
Az 6rintett hozz6i6rul6sa - az drintett akaratSnak dnkdntes, konkrdt 6s megfelel6
tdjekoztatilson alapul6 6s egy6rtelmii kinyilvfunitdsa, amellyel az erintett nyilatkozat yagy a
megerosftdst fdlre6rthetetleniil kifejez6 cselekedet ttjdn jelzi, hogy beleegyez6s6t adja az ot
drint6 szem6lyes adatok kezel6s6hez;

Profilalkotds - szem6lyes adatok automatizilt kezel6s6nek b6rmely olyan form6ja, amelynek
sor6n a szemdlyes adatokat valamely term6szetes szemdlyhez fizodo bizonyos szemdlyes
jellemz6k 6rtdkel6s6re, ki.il<in<isen a munkahelyi teljesitm6nyhez, gazd,asilgi helyzethez,
egdszs6gi iillapothoz, szemdlyes preferenci6khoz, drdekl6d6shez, megbizhat6 sbghoz,
viselkeddshez, tartozkod6si helyhez vagy mozgdshoz kapcsol6d6 jellemzok elemz6sdre vagy
el6rejelzdsdre haszrr6lj 6k;
Adatv6delmet s6rt6 esem6ny: Informatikai hiba, adatv6delmi incidens.
Informatikai hiba: Az informatikai rendszer miikddds6ben tapasztalhat6, a munk6t
akadiiyozo, a megszokott6l eltdro miikddds, szolgdltat6s megszakad6s, lassul6s, mely nem
minosiil adatvddelmi incidensnek, de az informatikai rendszer bizalmassdgdt, s6rtetlens6g6t
vagy rendelkez6sre 61l6s6t vesz6lyeztetheti;
Adatv6delmi incidens: A biztons6g olyan s6rtil6se, amely a tov6bbitott,tbroltvagy m6s m6don
kezelt szemelyes adatok v6letlen vagy jogellenes megsermmisit6s6t, elveszt6s6t,
megvbltoztatbsdt, jogosulatlan kozl6s6t yagy az azolchoz val6 jogosulatlan hozzhferdst
eredm6nyezi;



Adatv6delmi Tisztvisel6: A Szervezet 6ltal az Eur6pai Parlament 6r; a Tan6cs (EU) 20161679
rendelete (GDPR Rendelet) 37. cikk (1) bekezd6s a.) ponda alapj|n krjelolt szem6ly, akinek
el 6rhet6s6ge it 6s j o 96l l6s6t j el en T6j 6koztat6 lartalmazza
Hat6s6g: Nemzeti Adatv6delmi 6s Inform6ci6biztons6gi Hat6s6g, w w w. naih"hu

III. Adatkezel6adatai,el6rhet6s6gei

Adatkezelo neve:

Sz6khely:

Levelez6si cim:

Telefon:

Elektronikus lev6lcim:

Honlap:

Adatvddelm i T'isztviselo

MTA Nyelvtudomdnyi Int6zet

Budapest 1068 Benczrir u. 33.

Budapest Pf. 360 H-1394

(36-1) 342-9372

lin ginst(E nytud. mta. hu

www.nytud.hu

Mittelholcz Iv6n, mittelholcz.ivan(@nytud.mta.hu

(36 1) 342-9372t609r

IV. Adatkezel6s c6lja, a kezelt adatok kiire, adatkezeld,s id6tartama, adatok
megismer6s6re jogosultak az Adatkezeld szolgfltatisait ig6nybe vev6, az Adatkezel6
rendezv6nyein r6szt vev6 Erintettek vonatkozisiban, a WltWJly(uJ.l].U weboldal haszn6lata

l. Adatkezel6s c6lja 6s jogalapja

Adatkeze16 a szemdlyes adatokat szerz6dds meekdt6se 6s teljesit6se (amelvben az Erintett az eeyik
fdl). tov6bb6 jogos 6rdekb6l kezeli az alilbbi esetekben: szerzod6slrot6si sz6nddk, szerzod6s
teljesit6se (Kutat6si-, vizsg6lati-, tudom6nyos tev6kenys6g vegzdse megrendel6s alapj6n,
tudom6nyos konferencia- rendezv6ny szervez6se, kcinyvtbri szolgdltat6r; nyrijt6sa).

Adatkezelo a Szem6lyes adatokat iogi k<itelezetts6g teljesitdse drdekdben. torvdnyi eloir6s alapjdn
kezeli az al6,bbi esetekben: szhml|zisi, sz6mviteli, konywiteli kotelez:etts6gek teljesit6se (Sztv,
Afa tv., Ar1.).

Adatkezelo a szemdlyes adatokat az kezeli az
al6bbi esetekben: Hirlev6l, rendezv6ny- 6s konferencia meghiv6 ktild6se, Kapcsolattart6s - webes
feltleten eszktizolt 6rintetti megkeres6sek megv6laszol6sa, Marketing c6l, l6togat6i szok6sok
rdgzitese, gyiijt6se - anonim felhaszn6l6 azonosit6k (cookie, vagy si.iti) alkalmaz6sa sor6n,
kutat6si tev6kenysdg sor6n kdp ds hang rogzitdse az 6rintettr6l

A kezelt adatok k6re, adatkezelds id6tartama, adatok megismerd,s6re jogosultak



OktatSsi, tudom6nyos
rendezv6nyen r6sztvev6k
k6pm6sa, vide6 6s

hangfelv6tel; Szakmai
tap asztalati adatok, S zakmai
cimek, titulusok,
specializ6ci6; Tudom6nyos
adatb6zison szereplo

A megadott hozzdjfirul6s ideje alatt,
Y agy a hozzfu 6ru16s vissz avon6s6i g

3. Az adatok megismer6s6re jososultak: Adatkezelo az adatokat az i.igyf6lkiszolg6l6ssal,
tev6kenys6g6vel kapcsolatos feladatokat ell6t6 munkav6llal6i, megbizottjai, tov6bb6 a konyvel6si,
adozflsi feladatokat ell6t6 munkav6llal6i 6s esetleges adatfeldolgozoi, mint cimzettek fel6
tov6bbithatja.

Az adatok t6rol6si m6dja: elektronikus 6s papir alapri egyar6nt

4. Adatkezelo rdgz{ti, hogy a Weboldalra l6togat6k, a Weboldal haszndlatbval(webes drintetti
kapcsolatfelvetel hi6ny6ban) adatgyiijt6s 6s adatkezel6s az anoninr Felhaszn6l6-azonosit6k
(cookie vagy stiti) alkalmaz5s6val 6s azok Erintetti elfogad6s6val val6surl meg. A cookie-k l6nyegi
ismertet6it az alilbbiakban foglalja rissze az Adatkezelo.

Az Adatkezelo a webszerver 6ltal ktildott, vbltoz6 tarlalmf, alfatrumerikus, a felhaszn6l6
szitmitogep6n rdgztilo ds elore meghatdrozott 6rv6nyess6gi ideig t6rol6sra keriilo inform6ci6
csomagokat, azaz siitiket vagy cookie-kat haszn6lhat a szolg6ltat6sokhoz 6s a Weboldalhoz.

A cookie egy olyan egyedi azonosit6sra, illetve profilinformbci6ktbrd.6s6ra alkalmas jelsorozat,
melyet a szolg6ltat6k az Erintett sz6mit6g6p6re helyeznek el. Fontos tudni, hogy azilyen jelsorozat
onmag6ban semmilyen m6don nem k6pes az Erintettet azonositani, csak az Erintett
sz6mit6g6p6nek felismerds6re alkalmas. Az internet hti6zati vilSg6ban a szem6lyhez kot6do
inform6ci6kat, a testreszabott kiszolg5l6st csak akkor lehet biztositani, ha a szolgbltat6k egyedileg
azonositani tudj6k tigyfeleik szokdsait, ig6nyeit. Az anonim azonoslt6shoz azdrt fordulnak a

szolg6ltat6k, hogy egyfeloltdbbet tudhassanak meg az iigyfelek inform6ci6haszndlati szok6sair6l
abb6l a c6lb6l, hogy tov6bb javfthass6k szolg6ltat6saik szinvonal6t, illetve m6sfelol kin6lhass6k
iigyfeleiknek a testre szab6si lehetos6geket.

A cookie-k segits6g6vel p6ld6ul t6rol6sra kertilnek azErintettek preferenci6i 6s be6llit6sai; ezek
segitenek a bejelentkez6sben; szem6lyre sz6l6 hirdet6seket jelenithetnek meg 6s elemzik a

webhely miikdd6s6t. Mindezek drdek6ben az olyan 6rintetti tev6kenys6gek, mint p6ld6ul
relevancia, ajilnl6, keres6sek, megnyit6sok, legfontosabb 6s leggyakrabban haszn6lt funkci6k
adatainak gyiijt6s6re 6s kdvet6sdre haszn6lhat az Adatkezelo szolgSltatlisokat.

Flash cookie-kat anahaszn6lj6k a weboldal iizemeltetok, hogy p6ld6ul megmondja, hogy az
Erintett jbrt-e m6r valaha a weboldalon, illetve segit azonositani azokat a

funkci6kat/szolg6ltat6sokat, amik az Erintettet a legink6bb drdekelhetik. A keres6 6s a Flash
cookie-k novelik az online 61m6nyt azdltal,hogy mego rzik azErintett 6lt:al prefer6lt inform6ci6kat,



3. Adatkezelo az adatokat az iigyfblkiszolg6l6ssal, kereskedelmi t<:v6kenys6ggel kapcsolatos
feladatokat ell6t6 munkav6llal6i, tov6bb6 az illet6kes tertilet6nek vezetds1t ell6t6 munkav6llal6i,
mint cimzettek fel6 tov6bbitja.

VII. Kiiziiss6gi port6lok (pl. Facebook)

Az Adatkezelo iiltal fenntartott facebook felhaszn6l6i fi6k izenofaliln kozzetett hirfolyamra a
Facebook felhaszn6l6 az adott oldalon tal6lhat6 linkre (,,like"/ ,,te1'.szik"; ,,follow/k<ivetem,,)
kattintva iratkozhat fel, 6s azugyaritttal6lhat6 (,,dislike"/"nem tetszik") linkre kattintva iratkozhat
le, illetve az'jzenofal be6llft6sai segits6gdveltrlr<ilheti a nem kiv6nt, iizen6falon megjelen6 hireket.
Az Adatkezelo a,,kdvetok" profilj6hoz hozzdfdr, de azt nem r<igziti, vagy tezeti saj6t belso
rendszer6ben.

Az adatkezel6s c6lja: Az Adatkezelo 6ltal kin6lt rendezv6nyek/progranrok/esem6nyekhez tartozo
tarlalmak megoszt6sa, egy6b hirek kozl6se, kapcsolattart6s. A Facebook oldalak segits6g6vel az
Erintett tdilkoz6dhat az Adatkezel6 tev6kenys6g6rol, az Adatkezelo esom6nyeiroI.

Az adatkezel6s jogalapj a az Erintett rink6ntes hozzdj[rulilsa, melye,t leiratkoz6ssal b6rmikor
visszavonhat. A visszavon6s nem 6rinti az azt megelozojogszer[i adatkezeldst. A visszavon6s
esetdn azbrintett nem kap drtesitdst az Adatkezeto-trirfotyail6.6l, azbrintetthirfolyarn6n nem
jelennek meg az Adatkezel6 hirei, a hirfolyamh oz azonban igy is hozzdfer, hiszen a weboldal
nyilv5nos.

Az adatkezel6s az Erintett leiratkoz6s6ig tarl. Az adattov6bbit6sra, vagy adatfeldogoz6
ig6nybev6tel6re nem kertil sor.

A Facebook az Adatkezelotol fliggetlen, kiildn adatkezelo. Az brintett az oldal adatkezeldsdrol
tdjekoztatlst a Facebook honlapj6n tal6lhat6 adatvddelmi ir6nyelvekbol 6s szabdlyzatb6l az alilbbi
linkeken kaphat:

1 . https ://www. facebook.com/policies/cookies/
2. https://www.facebook.com/about/privacy/update

V[I. Az Adatkezel6 adatvEdelmi rendszere, az Adatv6delmi Tisztviseld jogrillisa

Az Adatkezelo mindenkori foigazgat6ja az Adatkezelo Sz:ervezet saj6toss6gainak
figyelembev6tel6vel meghatdrozza az adatv6delem felt6telrendszer6t, a:z adatvddeLemre, vaiamint
az azzal os sze fii g 96 tev 6ken ys d gre von atko z6 f el adat- 6s hatdskriroket.

Az Adatkezel6 munkat6rsai munk6juk sor6n gondoskodnak arr6l, hogy-iogosulatlan szemdlyek ne
tekinthessenek be szern6lyes adatokba, tov6bb6 arr6l, hogy a szem6lyes adat t6rol6sa, elhelyez6se
rigy kertiljon kialakit6sra, hogy az jogosulatlan szem6ly r6sz6re ne legyen hozz1fZrheto,
megi smerhet6, megv6lt oztathato, megsemmisithet6.

Az Adatkezel6 adatvddelmi rendszer6nek feliigyeletdt a foigazgat6 ltttja el, az 1ltala kinevezett
vagy megbfzott Adatvddelmi Tisztvisel6 fd6n.
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Az Adatv6delmi Tisztviselot szakmai r6termetts6g 6s ki.ilonosen az ada.tvldelmi jog 6s gyakorlat

szakdrtoi szintri ismerete, valamint az adatkezel6s ell6t6sira val6 alkalmass6g alapj6n kell
kijelolni.

Az Adatv6delmi TisztviselS az adatkezel6 alkalmazottja is lehet, de szolg6ltatSsi szerzod6s

keret6ben is ell6thatj a feladatait.

Az Adatkezelo az Adatv6delmi Tisztvisel6 nev6t ds eldrhetosdg6t.ielen T6j6koztat6ban, valamint
honlapjSn el6rhet6v6 teszi, 6s az illetdkes feliigyeleti hat6s6g G\fAIH) r(:sz6re bejelenti.

Az adatkezel6nek biztositania kell, hogy az Adatvddelmi Tisztvisielo a szemdlyes adatok
vddelmdvel kapcsolatos <isszes iigybe megfelel6 m6don 6s id6ben be,kapcsol6djon. Biztositani
kell, hogy az Adatvddelmi Tisztvisel6 szakdrtoi szintri ismereteinek fenntart6stthoz szi.iksdges
forr6sok rendelkez6sre 6llj anak.

Az Adatvddelmi Tisztviselo a feladatai ell6t6s6val kapcsolatban uLtasit6sokat senkitol nem
fogadhat el. Az adatkezelo az Adatvedelmi Tisztviselot feladatai ell6t6r;6val osszefiigg6sben nem
bocs6thatja el 6s szankci6val sem sfijthada. Az Adatvddelmi T'isztvisel6 krizvetleniil a

foigazgatonak tartozik fe lel6ssd ggel.

Az Erintettek a szem6lyes adataik kezel6s6hez 6s jogaik gyakorl6s6hoz kapcsol6d6 valamennyi
kdrddsben az Adatv edelm i Tisztv i se lohdz fordu I hatnak.

Az Adatvddelmi Tisztviselot feladatai teliesitds6vel kapcsolatban titoktart6si k<itelezetts6g terheli.

Az Adatvedelmi Tisztviselo m6s feladatokat is ell6that, de a feladatokkal kapcsolatban
dsszeferhetetlensdg nem 6llhat fenn, melyet a f6igazgat6 biztosit.

Az Adatv6delmi Tisztvisel6 feladatai :

- t|jekoztat 6s szakmai tan6csot ad az adatkezelo vagy az aclatfeldolgozo, tovdbbd az
adatkeze I 6s t v e gzo alkalmazottak r6sz6re ;

- ellenorzi az adatkezel6 vagy az adatfeldolgoz6 szem6lyes adatok vddelmdvel kapcsolatos
bels6 szab6lyainak val6 megfeleldst;

- k6r6sre szakmai tan6csot ad az adatv6delmi hat6svizsgtiatra vonatkoz6an, valamint
nyomon kriveti a hat6svizsg6lat elv6gzds6t;

- egyiittmrikddik a feliigyeleti hat6s6ggal,
- ellStja az Adatkezel6 hat5lyos [ncidenskezeldsi Szabllyzatbban rdgzitett incidenskezeldsi

feladatokat

Az Adatkezelo foi gazgatoja az ad atv6d e I emm e I kapcso I ato san :

a) felel6s az erintettek jogainak gyakorl6s6hoz sziiksdges felt6teleli biztositAs66ft;
b) felelos az Adatkezel6 rlltal kezelt szemdlyes adatok vddelmdhez sziiksdges szemdlyi, tdrgyi

6s technikai felt6telek biztosit6s66rt;
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felelos az adatkezeldsre ir6nyul6 ellen6rz6s sorS:n esetlegesen felt6rt hi6nyoss6gok vagy
jogszab6lys6rto ktiriilmdnyek megsztintetdsd6rt, a szem6lyi feleloss6g migallafitas1hotz
sztiks6 ge s elj 6r6s kezdem6ny ezds66rt", i I I etve I efolytat6s66rt ;
vizsg6latot rendelhet el;
kiadja az Adatkezelo adatvddelemmel kapcsolatos belso szab6lvait, utasit5sait
gondoskodik az adatvedelemmel kapcsolatos bels6 szabSlyzato)kharmoniz6l6s6r6l

IX. Erdekm6rlegel6s

x. Adatbiztonsfg

Az Adatkezelo az Info tv. szerinti valamint a GDPR-ban foglalt kdtelezetts6gdnek megfeleloen
mindent megtesz annak 6rdek6ben, hogy gondoskodjon az Erintett adatainak biztons6g6r6l,
megteszi tov6bb6 azokat a sziiks6ges technikai 6s szervez6si int6zked6seket 6s kialakida azokat az
elj6r6si szabillyokat, amelyek az Info tv., a GDpR, varamint az eg5r{[ adat- 6s titokv6delmi
szab6lyok drvdnyre juttat6srlhoz szi.iksdgesek. Az Adatkezelo adatbdzisdban t6rolt drintetti
adatokhoz kizdtolag az Adatkezel6 erre kifejezett jogosults6ggal rendelkezo munkat6rsai
ferhetnek hozz6.

A szolg6ltat6soknak rin. felhoalap0 (cloud) alkalmaz6sok is a rdszei. A felhoalkalmaz6sok
jellemz6en nemzetk<izi, illetve hat6rokon 6tnyfl6 termdszetriek, ds pl. az adatt6rol6s cdljait

c)

d)

e)

0

Az Adatkezell azon hozzdiirulils ndlktili adatkezeldsre, amelyet a:r Adatkezelo, kiv6telesen
harmadik feljogos drdeke tesz lehet6ve, az alitbbi szab6lyokat rogziti.

Amennyiben a jogalapot a GDPR 6. cikk (l) bekezd6s f) pontja (azaz jogos 6rdek) jelenti, az
adatkezel6si folyamat akkor 6s annyiban lesz jogszerti, amennyib en az adatiezeles azAdatkezelo
vagy egy harmadik f6l jogos 6rdekeinek 6rv6nyesit6s6hez sziiks6ges, k:iv6v e, ha ezen 6rdekekkel
szemben els6bbsdget 6lveznek az 5rintett olyan drdekei vagy alapveto jogai ds szabadsiigai,
amelyek szem6lyes adatok v6delm6t teszik sziiks6gess6.

Az adatkezelds jogszertis6gdnek vizsgitlatdhoz ezen esetekben az Adatkezelo elv6ge z egy
6rdekm6rlegel6si tesztet, mely sor6n az adatkezel6s c6lj6nak sziiks(lgess6g6t 6s az 6rintettek
jogainak 6s szabads6gainak ar5nyos m6rtdkri korlStozitsitt vizsgiija ds nregfelel oen alitilmasztja.

Az drdekm6rlegel6si teszt sor6n az Adatkezelo azonositja jogos 6rdekdt az adatkezel6shez,
valamint a srilyoz6s ellenpond6t kepezo drintetti 6rdeket ds az 6rintett alapjogot. Az egym6ssal
ellent6tes jogok 6s 6rdekek srilyoz6s6nak felt6tel6t mindig az adotteset sraj6tos t<lrtimenyeire val6
tekintettel vizsg6lja az Adatkezelo. AzAdatkezel6 a mdrlegel6s sor6n figyelembe veszi kiil<jncisen
akezelt, illetve kezelendo adat term6szetdt 6s szenzitiv jellegdt, nyilv6noss6gdnak meft6k6t, az
esetlegesen bekovetkezo szab5lysdrtds sirlyoss6g6t stb.

A kezelheto adatok jellege 6s mennyis6ge nem haladhatja meg a jogszerti 6rdekek 6rvdnyesft6se
c6lj 5b6l sztiks6ges m6rt6ket.
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szolg6lj6k, amikor nern az Adatkezel6 szlmitogepelszervezeti szhmitop;lpkozpontja az adattdrolo,
hanem eEY, avi169 b6rmely pond6n elhelyezheto szerverkrizpont. A felhoalkalmaz6sok fo elonye,
hogy foldrajzi helytol ldnyegdben ftiggetlen, nagy biaons6g[r, rugalmasan b6vfthet6 informatikai
t6rol6 6s feldolgoz6 kapacit6st nyrijtanak.

Az Adatkezelo a leheto legnagyobb odafigyeldssel vdlasztja meg a felhoszolg6ltat6sokat biztosit6
partnereit, mindent meglesz, hogy azokkal azErintettek adatbiztonsSgi drdekeit is szem elott tart6
szerz6d6st krissdn, azok adatkezel6si elvei sz6m6ra fitlt*hatok legyerrek es az ad,atbiztons6got
rend sze re se n ellenorizze.

Lehetsdges, hogy azAdatkezel6 Weboldal6n utal6s, link tal6lhat6 m6s szolg6ltat6k 6ltal fenntartott
oldalakra (ide6rtve a bejelentkezdsi, megosztSsi lehetSsdgre mutat6 gonrbokat, log6kat is), ahol az
Adatkezelo semmilyen befoly6ssal nem bir a szemdlyes adatok kezel6sdvel kapcsolatos
gyakorlatra. Az Adatkezel6 felhfvj a az erintettek figyelmdt, hogy ha ilyen linkekre kattintanak,
m6s szolg6ltat6k oldalaira keriilhetnek 6t. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenk6ppen
olvass6k el ezeknek az oldalaknak a haszniiatbra 6rv6nyes adatkezel6si tijdkoztat6t. Jelen
Adatkezeldsi Ti$ekoztat6 csak az Adatkezelo 6ltal folytatott eLdatkezeldsre vonatkozik.
Amennyiben b6rmilyen adatitt az efintett kiilso weboldalon m6dosida, tdrli, az nem fogja 6rinteni
az Adatkezelo 6ltali adatkezeldst, azilyen m6dosftdsokat a Weboldalorr is el kell vdgeznie.

Fizikai v6delem

A papiralapon kezelt szem6lyes adatok biztonsdga 6rdek6ben az Adatkezel6 az al6bbi
int6 zked 6 s eket alkalmazz a:

- az adatokat csak az ana jogosultak ismerhetik meg, azokhoz nr6s nem f6rhet hozz6, mds
szbmSra fel nem t6rhat6k;

- a dokumentumokat j6l zirhat6, szdraz,ttizv6delmi ds vagyonvddelmi berendezdssel elldtott
helyis6gben kell elhelyezni;

- a folyamatos aktiv kezel6sben l6v6 iratokhoz csak az illetdkesell ferhetnek hozzit;

- az Adatkezelo adatkezeldst vegzo munkat6rsa a nap folyam6n csak rigy hagyhatja el az
olyan helyis6get, ahol adatkezel6s zajlik, hogy a 16bizott adathordoz6kat elzfuja, ya1y az irodht
bezbrja;

- az Adatkezelo adatkezeldst vegzo munkat6rsa a munkavdgzds befejeztdvel a papfralapti
adathordozot elzdrja;

- amennyiben a papiralapon kezelt szem6lyes adatok digitalizill(tsra kertilnek, a digit6lisan
t6rolt dokumentumokra ir6nyad6 biztons6gi szab6lyokat alkalmazza a 'll6rsas6g.

Informatikai v6delem:

Az informatikai vddelemrol az Adatkezelo a hat6lyos Informatikai Biztons6gi Szabiilyzatban
foglaltak szerint gondoskodik.

Jogosultsigkezel6s:
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Az Adatkezelo kdzpontositott jogosults6gkezel6si szab6lyrendszert hozott ldtra, 6s alkalmaz annak
6rdekdben, hogy az Adatkezel6 6ltal iizemeltett (informatikai) renclszerekben a felhasznrll6i
hozzfferes dletciklus6nak valamennyi f6zis6t lefedve (rij felhasznril6k elso nyilv6ntart6sba
vdteldt6l a nyilv6ntart6sb6l tort6n6 vdgs6 torl6sig) biztositsa, hogy minden felhaszn6l6 csak
azol<hoz az adatokhoz f6rjen hozzb a felhaszn6l6i feliileten keresztiil, amelyek a munkakcire
elliltdsihoz sziiksdgesek, valamint, hogy meghat6rozza aszewezet illtaliizemeltetett informatikai
rendszerekben az adatokhoz, inform6ci6khoz t<jrtdno hozzdfdres ellen6rzds6nek 6ltal6nos
kdvetelm6nyeit, ut6bbi kdrdben alapveto elv6r6s annak naprakdsz meg6llapfthat6s6ga, hogy a
Szerezeten beliil ki, mikor, milyen alkalmaz6sokhoz/rendszerekhez flr hozz6.

Az Adatkezelo az lrltala izemeltetett informatikai rendszereValkalmirzhsok haszn6lata sor6n a
jogosults6gkezel6s r6v6n is biztositja az adatv6delem elveinek, az adatbiztons6g
kovetelm6nyeinek 6rv6nyesi.il6s6t, 6s megakad6lyozza a jogosulatlan hozzbferlst illetve az ad,atok
megv6ltoztat6s6t 6s jogosulatlan nyilv6noss6gra hozatallt, ugyanakkor biztositja, hogy a
felhaszn6l6k a munkafolyamat teljesit6se 6rdek6ben az egyes feladatok.iz6grehajt6s6hoz sztiks6ges
e s zko z o kh<i z 6 s info rm 6ci6l<ho z t 6n yl e ge s en ho zz 6f 6rj enek.

A jogosults6gkezel6s r6szletes szabillyait az Adatkezelo hat6lyos Jogosults6gkezel6si
Szab irly zata tartalmazza.

Incidenskezel6s

Azadatkezel6 6ltal Incidenskezel6si Szabiiyzatfibanrdgziti azadatve<lelmet sdrto cselekmdnyek
kezeldsdre vonatkoz6 folyamatokat, a felelossdgi kcirdket, a szi.iks6ges r:lj6r6si rendet.

Az incidenskezel6s rdvdn az Adatkezelo elosegiti, hogy a miikodds6ve:l kapcsolatosan felmeriilo
adatvddelmet sdrto esem6nyek kezeldse egys6ges rendszerben trirtdnjen, az adatvedelmet sdrto
cselekmdnyek kialakul6s6nak megelSz6sdre, a bekdvetkezdse esetdben annak feltdrhsfra, szi.iksdg
esetdn a felelossdg meg6llapit6sbra, intdzked6sek megtetel6re sor kertiljon. Az Incidenskezel6si
Szabiiyzat rogziti azokat a fogalmakat, elj6r6sokat, int6zked6seket, amelyek biztositjdk az
Adatkezel6 mfikdd6se sor6n elofordul6, adatvddelmet s6rto esemdnyel< ismdtelt elofordul6s6nak
megelozdsdt, 6s a feltirt esemdnyek kezeldsdt.

Ahevesit6s

Az 6lnevesftds a szemdlyes adatok olyan m6don tortdno kezel6se, amelynek kovetkeztdben tov6bbi
inform6ci6k felhasznblirsa n6lktil tobb6 m6r nem 6llapithat6 meg, hogy a szem6lyes adat mely
konkr6t tetm6szetes szem6lyre vonatkozik, mivel az Adatkezelo az ilyen tov6bbi inform6ci6t
ktilon tdrolja, 6s technikai 6s szervezdsi intdzked6sek megt6tel6vel biztositja, hogy azonositott
Yagy azonosithat6 tenn6szetes szem6lyekhez ezt a szem6lyes adatot nern lehet kapcsolni.

Az iindven tdrt6no adatkezeldst az Adatkezelii a nagyobb fokir biztons6g 6rdek6ben, valamint a
statisztikai c6lra gyfijtend6 adatok vagy a fejleszt6s, tesztelds, karbantart6s alatt 6116 rendszerek
eset6ben a tesztadatok tekintet6ben v6gezhet, mivel a szem6lyes adatok 6lnevesit6se cscikkentheti
az erintettek szimlra akockdzatokat, valamint az Adatkezelo ezilltal ktrnnyebben meg tud felelni
az adatv ldelmi kcitelezetts6geinek.
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Az 6lnevesit6s szemdlyes adatok kezeldse sor6n tortdno alkalmaztslnak osztrinzdse cdlj6b6l
lehetovd teszi az5lnevesft6sre ir6nyu16 intdzkeddsek ds az 6ltal6nos elenrzds egyide.iii alkalmazisf/.
az Adatkezelo szervezet6n beliil.

A termdszetes szem6lyeket szemdlyes adataik kezel6se tekinteterben megilleto jogok ds
szabads6gok v6delme megkoveteli a llendelet kovetelm6nyeinek teljesitdsdt biztosit6 rnegfelelo
technikai 6s szervez6si int6zked6sek meghozatalit. Ahhoz, hogy az A.datkezelo igazolni tudja a
Rendeletnek val6 megfelel6st, olyan bels6 szab6lyokat kell alkalmaznia. valamint olyan
int6zked6seket kell v6grehajtania, amelyek teljesitik kiilcinosen a be6pitett 6s az alapdrtelmezett
adatv6delem elveit.

Az Adatkezell ezert trirekszik - a GDPR-nak va16 megfelel6s 6rdek(lben - a szem6lyes adatok
kezel6s6nek minim6lisra csokkent6s6re, a szem6lyes adatok miharnarabbi 6lnevesit6s6re, a
szem6lyes adatok funkci6inak 6s kezel6s6nek 6tl6that6shghra, valanrint arra, hogy az lrtntett
nyomon kovethesse az adatkezellst, az Adatkezel6 pedig biztons6gi elLemeket hozhasson l6tre 6s
tov6bbfej leszthesse azokat.

xr. Szem6lyes adatok hozziffirflse, m6dositisa, helyesbit6se, hordozhat6sdga

L Hozzif6rfls

Az Erintett jogosult arra, hogy az Adatkezelotol visszajelzdst kapjon arra vonatk ozoan, hogy
Szem6lyes adatainak kezel6se folyamatban van-e, 6s ha ilyen adatkezel6s folyamatban van,
jogosult arra, hogy a Szemdlyes adatokhoz ds a krjvetkezo inform6ci6khoz hozzlferdst kapjon:

7 .1 .az adatkezelds c6ljai;
1.2.a2 6rintett Szemdlyes adatok kateg6ri6i;
l.3.azon cimzettek vagy cimzettek kateg6ri6i, akikkel, illetve amelyekkel a Szem6lyes

adatokat kozciltdk vagy krizolni fogj6k.

2. M6dosit6s, helyesbit6s

Erintett jogosult arra, hogy kdrds6re Adatkezelo indokolatlan kdsedel,:m ndlkiil helyesbitse a r5
vonatkoz6 pontatlan Szem6lyes adatokat. Figyelembe v6ve az adatkezel6s cel16t, Erintett jogosult
ana, hogy k6rje a hi6nyos Szem6lyes adatok - egyebek mellett kieg6szito nyilatkozat 0tj6n t6rtdno
* kieg6szit6s6t.

3. Hordozhat6sdg

Az Erintett jogosult arra, hogy a 16 vonatkozo, iitala egy Adatkezelii rendelkezdsdre bocs6tott
Szem6lyes adatokat tagolt, sz6les korben haszn6lt, g6ppel olvashat(r form6tumban megkapja,
tov6bb6 jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy m6sik Adatkezelonek tov6bbitsa andlkiil, hogy
ezt akad6lyozn6 az az Adatkezelo, amelynek a Szemdlyes adatokat a rendelkezesere bocsdtotta,
ha:

3.l.az adatkezel6s dnkdntes hozztltrulilson vagy olyan szerz6ddserL alapul, ahol az E,rintett az
egyik fel; 6s
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3 .2. az adatkezel 6s attomatizhlt m6don tor16nik.

XII. Szem6lyes adatok tiirl6seo korl6toz6sa, tiltakozfs joga

l. Tiirl6s

(l) Erintett jogosult arra, hogy kdrdsdre Adatkezelo indokolatlan k6siedelem n6lkiil trirrilje a 16

vonatkoz6 Szemdlyes adatokat, Adatkezel6 pedig k<iteles arra, h,tgy Erintettre vonatkoz6
Szem6lyes adatokat indokolatlan k6sedelem n6lkiil torolje, ha az alibbi indokok valamelyike
fenn5ll:

a) a Szem6lyes adatokra m6r nincs sziiksdg abb6l a cdlb6l, amelybol azokat gytijtottdk vagy
m6s m6don kezelt6k;

b) Erintett azUgyfelszolg6laton keresztiil visszavonja az adatkezelds alapj6t kepezo 6nk6ntes
hozzbj6rul6s6t, 6s az adatkezel6snek nincs m6s jogalapja;

c) Erintett a saj6t helyzetdvel kapcsolatos okokb6l vagy kozvetlen tizletszerz6si adatkezel6s
miatt tiltakozik az adatkezel6s ellen, 6s nincs els6bbsdget elvezo jogszerii ok az
adatkezel6sre;

d) a Szem6lyes adatokat jogellenesen kezelt6k;
e) a Szemdlyes adatokat Adatkezel6re alkalmazand6 uni6s vagy tagSllamijogban el6irt jogi

kotelezetts69 teljesit6s6hez tortilni kell;
0 a Szemdlyes adatok gyiijtdsdre k<izvetleniil gyermekeknek tortdno, inform6ci6s

t6rsadalommal osszefiig go szolgiitat6sok kin6l 6s6val kapcso lat,osan keri.i lt sor.

(2) Ha Adatkezelo nyilv6noss6gra hozta a Szem6lyes adatot, 6s az (1) bekezd6s 6ftelm6ben azt
t6rdlni ktiteles, az elerheto technol6gia 6s a megval6sit6s kdlts6goinek figyelembevdteldvel
megteszi az d,szszeriien elv6rhat6 l6p6seket - ide6rtve technikai int6zked6seket - annak 6rdekdben,
hogy t6jdkoztassa az adatokatkezelo adatkezel6ket, hogy Erintett k6relnezte t6liik a sz6ban forg6
Szem6lyes adatokra mutat6 linkek vagy e Szem6lyes adatr>k m6solat6nak, illetve
m6sodp6ld6ny6nak torl6s6t.

(3) Az (1) 6s (2) bekezd6s nem alkalmazand6, amennyiben az adatkez:,el6s sziiks6ges:

a v6lem6nynyilv6nit6s szabadsigithoz 6s atijdkoz6d6shoz val6 jog gyakorl6sa c6lj6b6l;
a Szemdlyes adatok kezelds6t eloir6, Adatkezel6re alkalmazand6 uni6s vagy tagtrllamijog
szerinti kotelezetts6g teljesit6se, illetve k<izdrdekbol vag'y Adatkezelore ruhdzott
kozhatalmi jogositv6ny gyakorl6sa keret6ben vdgzett feladat v6grehajt6sa c6lj6b6l;
Munkahelyi eg6szsdgiigyi vagy ndpegdszsdgiigy teri.iletdt 6rint6 k6z6rdek alapj6n;
Koz6rdekii archiv6l6s c6lj6b6l, tudom6nyos ds tort6nelmi kutat6si c6lb6l vagy statisztikai
c6lb6l, amennyiben az (l) bekezddsben emlitett jog val6szinrisithetoen lehetetlennd tennd
vagy komolyan vesz6lyeztetnd ezt az adatkezel6st; vagy
jogi ig6nyek eloterjesztdsdhez, 6rv6nyes(tdsdhez, illetve v6delmdhez.

2. Korl6toz6s

(l) Erintett jogosult arra, hogy k6rds6re Adatkezelo korliiozza az aclatkezeldst, ha az alilbbiak
valamelyike telj esi.il :

a)

b)

c)
d)

e)
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a) Erintett vitada a Szemdlyes adatok pontoss6g6t, ez esetben akot:litoz(ts arra azid6tartamra
vonatkozik, amely lehet6vd teszi, hogy Adatkezelo ellenorizze a Szem6lyes adatok
pontoss696t;

b) az adatkezel6s jogellenes, 6s Erintett ellenzi az adatok trirl6s6t, 6s ehelyett k6ri azok
felhaszn6l6s6nak korlltozhsbt;

c) Adatkezelonek m6r nincs sziiksdge a Szemdlyes adatokra adatkezel6s c6lj6b6l, de Erintett

.. igdnyli azokat jogi ig6nyek eloterjeszt6sdhez, 6rvdnyesitds6hez vagy vddelm6hez; vagy
d) Erintett a saj6t helyzet6vel kapcsolatos okb6l tiltakozott az adat;keLel6s ellen; ez esetben a

kotlfitozbs affa az id6tartamra vonatkozik, aryig meg6llapit6sra nem keri.il, hogy
Adatkezelo jogos indokai elsobbsdget dlveznek-e Erintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezel6s az (l).bekezd6s alapj6n korl6toz6s al6 esik, az ilyen Szem6lyes adatokat a
t6ro16s kiv6tel6vel csak Erintett hozzi$6rul6s6val, vagy jogi i;gdnyek el6terjeszt6sdhez,
6rv6nyesit6s6hez vagy v6delm6hez, yagy m6s term6szetes vagy j-ogi rizem6ly jogainak v6delme
6rdekdben, vagy az Uni6, illetve valamely tagitllam fontos koz6rdek6b(il leheit .r.tni.
(3) Adatkezelo Erintettet, akinek a k6r6s6re az (l) bekezd6s alapj1nkorl1tozthk az ad,atkezel1st,
az adatkezel ds korlltoz6sdn ak fe I o I d 6s6r6 I e I ozete sen tf$ lkoztatj a.

3. Tiltakoz6s

Az Erintett jogosult ara, hogy a saj6t helyzet6vel kapcsolatos okokb6l b6rmikor tiltakozzon
Szem6lyes adatainak kezel6se ellen, ha az Adatkezelore ruh/r:otl krizhatalmi jogositv6ny
gyakorlds6nak keretdben vdgzett feladat vagy az Adatkezelo vagy egy harmadik iet ;ogot
6rdekeinek 6rv6nyesit6s6hez sztiks6ges adatkezel6s tort6nik, ide6ftv;u, 

"-lit"tt 
rendelkez6seken

alapul6 profilalkot6st is. Ebben az esetben az Adatkezelo a Szerndlyr:s adatokat nem kezelheti
tov6bb, kivdve, haaz Adatkezel6 bizonyitja,hogy azadatkezel6st olyan k6nyszerft6 erejii jogos
okok indokoljiik, amelyek els6bbsdget 6lveznek az drintett drdekeivet,.iogaivat 6s szabads6gaiuaf
szemben, vagy amelyek jogi igdnyek eloterjesztdsdhez, drv6nyesiidrdhe, uagy vddelm6hez
kapcsol6dnak.

Ha a Szem6lyes adatok kezel6se kozvetlen izletszerzes 6rdek6ben trirl6nik, az Erintettjogosult
arra, hogy b6rmikor tiltakozzon a rii vonatkoz6 Szemdlyes adatok e cdlb6l trirt6no kezeldie ellen,
ide6rtve a profilalkot6st is, amennyiben az akozvetlen i.izletszerzdshez kapcsol6dik.

Ha az Erintett tiltakozik a Szemdlyes adatok k6zvetlen izletszerzes drdekdben tor"tdno kezeldse
ellen, akkor a Szem6lyes adatok a tov6bbiakban e c6lb6l nem kezelhetdk.

XII. Felhasznf16 jo96rv6nyesit6si lehet6s6gei

Felhaszn6l6 a szem6lyis6gi jogainak megs6rt6se eset6n, valamint a Rendeletben meghat6rozott
esetekben a Nemzeti Adatvddelmi 6s Inform6ci6szabads6g Hat6s6g segits6g6t k6rheti, jogosult
tov6bb6 perl inditani a - vblasztilsa szerint - a lak6helye vagy taLrl6zkod6si helye szerinti
trirvdnysz6k elott:

N6v: Nemzeti Adatvddehni 6s Inform6ci6szabads6g Hat6s6g
Postacim: 1530 Budapest, Pf.:5.
Cim: 1125 Budapest, Szil6gyi Erzs6bet fasor 221c.
Telefon: +36 (l) 391-1400
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Fax: +36 (1) 391-1410
Web: naih.hu
E-mail: ugyl'eh,;zolgalatlrrlrrilr h" [iu

XIV. Tij6koztatf vfiltozhsai, hatdlyba l6p6se

Adatkezel6 fenntartja a jogot, hogy jelen Tirlekoztat6t b6rmikor, elozetes drtesit6s n6lkiil
m6dositsa vagy frissitse 6s a fiiss vbltozatot weboldalain kozze tegye. B6rmely m6dosit6s
kizilrolaga m6dositottvhltozatkdzzetetelet kovetoen cisszegyiijtcitt Szerm6lyes adatokra drvdnyes.

Jelen T6j6koztato a kihirdet6se napj6n l6p hat6lyba, amellyel egyi,Cejtileg hatiiydt veszti az
Adatkezelo kor6bb i Adatkezeldsi T6j 6koztat6j a.

Budapest, 201 8. m6jus 25.
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