Adatkezelési Szabályzat
- Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Bevezetés
Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, mint az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által az Érdi
Közterület-fenntartó Intézmény alapításáról szóló 260/2004. (XI.18.) ÖK számú határozat szerint
alapított önkormányzati költségvetési szerv a 289/2014. (XII.18.) számú, alapító okiratot módosító
közgyűlési határozatban foglalt tevékenységek végzése során, illetve működésével összefüggésben
bizonyos személyes adatokat kezel.
A fentebb megjelölt alapító okirat alapján adatkezeléssel érintett tevékenységnek minősül különösen az
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által üzemeltetett köztemető fenntartása és működtetése, a piac
üzemeltetése, egyes közfoglalkoztatási tevékenységek, valamint a közutak, hidak, alagutak fenntartása.
Jelen szabályzat hatálya kiterjed továbbá az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény belső működésével
kapcsolatos adatkezelési tevékenységekre is (ideértve különösen a munkavállalók, közalkalmazottak
adatainak kezelésével kapcsolatos tevékenységeket).
Jelen Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően rögzítse azokat az adatkezelési alapelveket, célokat és egyéb tényeket, amelyek
meghatározzák azt, hogy az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény az általa kezelt személyes adatokat
milyen célból, meddig és hogyan kezeli, és az adatkezelés vonatkozásában az érintetteknek milyen
jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak.
Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által kezelt személyes adatok biztonsága és megfelelő kezelése
kiemelten fontos, ezért kérjük, hogy a jelen Szabályzatban foglaltakat gondosan és figyelmesen olvassa
el. Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen kérdése, illetve észrevétele lenne, úgy forduljon hozzánk
bizalommal a titkarsag@ekfi.hu e-mail címen, kollégáink készséggel segítenek.
A Szabályzat hatálya
Jelen Szabályzat hatálya kiterjed
a) valamennyi funkcionális szervezeti-, működési- és üzemeltetési-, valamint szolgáltatási
tevékenység tekintetében végzett adatkezelési tevékenységre;
b) Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény valamennyi munkavállalójára és közalkalmazottjára,
továbbá közfoglalkoztatottjára;
c) Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény által üzemeltetett kamerás megfigyelésekre, illetve a
megfigyeléssel érintett területekre belépő valamennyi személyre;
d) Az Érdi Közterület-fenntartó Intézménnyel egyéb jogviszonyban álló természetes személyekre,
valamint jogi személy ügyfelekre, amennyiben a jogviszonyt érintően az Érdi Közterületfenntartó Intézmény személyes adatokhoz jut.
Jelen Szabályzat hatálya a GDPR (27) bekezdése alapján nem terjed ki az elhunyt személyek személyes
adatainak kezelésére.
A Szabályzat valamennyi adatkezelési tevékenységre kiterjed függetlenül attól, hogy az adatkezelési
tevékenység papír alapon, vagy digitális úton kezelt személyes adatokra vonatkozik.
A Szabályzat 2018. szeptember 03. napjától visszavonásig hatályos.
A Szabályzatban használatos fogalmak meghatározása
Az alábbiakban összefoglaljuk a Szabályzatban előforduló legfontosabb fogalmakat.
1. Adatfeldolgozás: olyan, a személyes adatokkal végzett, az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó
bármely tevékenység, amelyet az Adatkezelő nevében hajtanak végre, függetlenül a műveletek

végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy
a tevékenységet az adaton végzik. Ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül az a természetes
vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő
nevében, az Adatkezelő által meghatározottak szerint személyes adatokat kezel.
2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további
felhasználásának megakadályozása.
3. Adatkezelő:
Érdi Közterület-fenntartó Intézmény
a) Székhely és levelezési cím: 2030 Érd, Fehérvári út 69/B.
b) Nyilvántartási szám: 566973
c) Adószám: 15566977-2-13
d) E-mail: titkarsag@ekfi.hu
e) Telefonszám:+36 23/ 365-610
4. Cookie: olyan fájl (adatsor), amit a Honlap látogatójának Számítógépén hozhat létre a Honlapot
megjelenítő program, és amely információkat tárol az Érintettről, az Érintett és a webszervere
kapcsolatáról. A cookie használatának célja az Érintett számítógépének beazonosítása (felismerése),
az egyszerűbb böngészés biztosítása és annak nyomon követése, valamint a Honlapra látogatók
felhasználási szokásainak elemzése, kiértékelése, és ezek nyomán a felhasználói élmény javítása.
5. Érintett: bármely, az Adatkezelő által kezelt személyes adatok alapján azonosított vagy
azonosítható természetes személy.
6. GDPR: 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) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete.
7. Hatóság: a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 3911400).
8. Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett www.ekfi.hu honlap.
9. Kjt.: a közalkalmazottak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény.
10. Kftv.: a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény.
11. Mt.: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.
12. Mvt.: A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény.
13. Rendszergazda: aki a Honlapot kezeli és karbantartja. A Honlap működtetése, karbantartása
vonatkozásában a Szabályzat rendelkezései a Rendszergazdára megfelelően irányadóak. A
Rendszergazda önállóan, saját döntései szerint személyes adatot nem kezel, a Honlap karbantartása
tekintetében – amennyiben és amilyen terjedelemben az Adatkezelő által kezelt személyes adatokra
rálát – adatfeldolgozónak minősül. A rendszergazdai teendőket Szabó Lajos egyéni vállalkozó
(cím:2030 Érd, Papagáj utca 42.; nyilvántartási szám:20664941) látja el.

14. Számítógép: minden olyan – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 188. § 21.
pontja szerinti elektronikus hírközlő végberendezésnek minősülő – az Érintett rendelkezése alatt
álló számítástechnikai eszköz, mobiltelefon, számítógép, táblagép, amely ún. cookie-k
(adatcsomagok) fogadására alkalmas.
15. Személyes adat: Az Érintettre vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján az Érintett
azonosítottsága vagy azonosíthatósága teljesül. 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, genetikai,
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható. Az Adatkezelő a jelen szabályzatban adatkezelési célonként külön feltüntetett
személyes adatokat kezeli az Érintettről.
16. Szt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.
17. Szvtv.: a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény.
Az Adatkezelő és képviselőjének elérhetősége
Jelen fejezetben kerül rögzítésre az Adatkezelőnek, valamint az Adatkezelő képviselőjének
elérhetőségei.
18. Az Adatkezelő elérhetőségei:
a) Székhely és levelezési cím: 2030 Érd, Fehérvári út 69/B.
b) E-mail: titkarsag@ekfi.hu
c) Telefonszám: +36 23 365-610
19. Az Adatkezelő képviselőjének neve és e lérhetősége:
Az Adatkezelőt a mindenkori intézményvezető képviseli.
a) Levelezési cím: 2030 Érd, Fehérvári út 69/B.
b) E-mail: titkarsag@ekfi.hu
20. Amennyiben a temetőüzemeltetéssel összefüggő adatkezelési kérdése merülne fel az Érintettnek,
úgy annak ügyében az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre az Adatkezelő:
E-mail: temeto@ekfi.hu
21. Amennyiben a piacüzemeltetéssel összefüggő adatkezelési kérdése merülne fel az Érintettnek, úgy
annak ügyében az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre az Adatkezelő:
E-mail: titkarsag@ekfi.hu
Adatkezelési alapelvek
Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az adatkezelési alapelveket, amelyeket az Adatkezelő az
adatkezelés teljes időtartama alatt, maradéktalanul érvényesít a GDPR 5. cikkében foglaltakkal
összhangban.
22. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége
során az Érintettől közvetlenül veszi fel és kezeli a személyes adatokat, illetve amennyiben harmadik
személytől közvetetten gyűjt személyes adatot, úgy azt külön feltünteti jelen Szabályzatban.
Amennyiben az Adatkezelő közvetlenül vesz fel személyes adatokat, úgy a GDPR 13. cikk (1)
bekezdése alapján a személyes adatok megszerzésének időpontjában bocsátja rendelkezésre a jelen
Szabályzatban foglalt információkat, tájékoztatásokat, illetve – amennyiben az érintett adatkezelés
tekintetében ez indokolt – ennek időpontjában kéri az Érintett hozzájárulását az adatkezeléshez.

Amennyiben az Adatkezelő közvetetten, harmadik személy útján kerül valamely személyes adat
birtokába, úgy a GDPR 14. cikk (3) bekezdésével összhangban a személyes adatok megszerzésétől
számított ésszerű határidőn belül, de legkésőbb egy hónapon belül adja meg a jelen Szabályzat
szerinti tájékoztatást.
Az Érintett személyes adatainak kezelésére kizárólagosan jogszerű és tisztességes úton, valamint az
Érintett számára átlátható módon kerül sor. Az Adatkezelő a Szabályzat hatályos (valamint korábbi)
szövegét ingyenesen, kötelezettségmentesen, folyamatosan és nyilvánosan elérhetővé és
megismerhetővé teszi a Honlapon. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat tisztességtelen
vagy a jelen szabályzatban foglalt célokon felül más, további célból nem kezeli, adatkezelési
tevékenysége során mindenkor jelen szabályzatot, valamint az irányadó jogszabályoknak
megfelelően jár el.
23. Célhoz kötöttség: Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a Szabályzatban feltüntetett,
egyértelmű és jogszerű célokból kezelheti. Ha ezektől eltérő célra kívánja az Adatkezelő kezelni a
már megadott személyes adatokat, akkor az Adatkezelő erről előzetesen, teljes körűen tájékoztatja
az Érintettet. Az egyes adatkezelési célok teljes áttekinthetősége érdekében az Adatkezelő jelen
szabályzatban tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az egyes személyes adatokat milyen célból,
milyen időtartamig és mely jogalap alapján kezeli. Mindezen előírásokat az Adatkezelő rá nézve
kötelezőként alkalmaz.
24. Korlátozott tárolhatóság: Az Érintett személyes adatainak tárolását olyan formában biztosítja az
Adatkezelő, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez
szükséges ideig teszi lehetővé.
25. Adattakarékosság: Az Adatkezelő célja, hogy csak a lehető legszükségesebb, legrelevánsabb
személyes adatokat kezelje adatkezelési tevékenységei tekintetében. Ezek minden esetben olyan
adatok, amelyek kezelése valóban szükségesek és indokoltak. Az Adatkezelő a jelen szabályzatban
foglaltak szerint jár el, ha a Szabályzatban felsorolt személyes adatokon túl további adatok
megadását kérné az Érintettől.
26. Pontosság: Az Adatkezelő célja, hogy a már rögzített személyes adatok folyamatosan naprakészek,
pontosak legyenek, e cél teljesítése érdekében az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz.
Az adatok naprakészségét az Érintettek is elősegítik az adatváltozás bejelentésével, vagy a megadott
adataik helyesbítésével.
27. Adatvédelem elve: Az Adatkezelő kiemelten fontosként kezeli a megadott személyes adatok
védelmét, ezért megtesz minden ehhez szükséges, elvárható és a technika mindenkori fejlettségéhez
igazodó technikai és egyéb szervezési lépést, eljárást. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat
alapvetően digitálisan, a papír alapon felvett, rögzített személyes adatokat pedig papír alapon is
tárolja. Az adatvédelmi incidens megelőzése, illetve elhárítása érdekében az Adatkezelő különösen
az alábbi technikai, szervezési intézkedéseket biztosítja:
a) jelszavakkal és titkosítási eljárásokkal megakadályozza a személyes adatokhoz való jogosulatlan
hozzáférést, valamint a jogosulatlan adatbevitelt, adatmódosítást, adattörlést;
b) a papír alapon kezelt személyes adatokat védett, zárt helyiségben, illetve zárható szekrényben
tárolja.
Adatkezelési célok, az adatkezelés folyamata
Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az esetköröket (adatkezelési célokat), amely során a gyakorlatban
megtörténik az Érintett személyes adatainak a kezelése.
Piacüzemeltetéssel kapcsolatos adatkezelés

28. Kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartása: Az Adatkezelő által üzemeltetett piacon
időszakosan szervezett kereskedelmi tevékenységekre vonatkozóan a kereskedelmi tevékenységet
kifejteni kívánó személyek helybiztosítási vagy bérleti szerződést kötnek az Adatkezelővel. Az
Adatkezelő ennek megfelelően a megkötött szerződésben megjelölt adatokat kezeli. E körben az
Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatok körétől, illetve az Érintett személyétől
függően kezel személyes adatot. Amennyiben az Érintett személyes adatnak minősülő adatokat
bocsát az Adatkezelő rendelkezésére, úgy e személyes adatok kezelésére jelen Szabályzat
megfelelően alkalmazandó.
Az adatkezelés célja e körben a helybiztosítási, illetve bérleti szerződésben foglalt jogok gyakorlása,
illetve kötelezettségek teljesítése, a piacterületen kereskedelmi tevékenységet végző személyek
nyilvántartása.
Az Adatkezelő a fentebb megjelölt célból a következő személyes adatokat kezeli: Név, cím,
telefonszám, e-mail cím, egyéni vállalkozás esetén nyilvántartási szám, őstermelői igazolványszám,
kistermelői regisztrációs szám.
Az adatkezelés jogalapját jelenti egyrészről a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjának megfelelően
az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, valamint a vásárokról,
piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 7. § rendelkezéseivel
összhangban. Az adatkezelés további jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint
szerződés teljesítésén, nevezetesen a piacon folytatott kereskedelmi tevékenységhez kötődő
szerződés teljesítésén alapszik.
A fenti személyes adatok kezelésének időtartama az adatok felvételétől számított 60 napig áll fenn.
Az Adatkezelő erre irányuló megkeresés esetén köteles az ellenőrző hatóság számára az általa
vezetett nyilvántartást rendelkezésre bocsátani a a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról
szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdéséből eredően.
Temetőüzemeltetéssel kapcsolatos adatkezelés
29. Nyilvántartó könyv és sírbolt könyv vezetése: Az Adatkezelő a helyi temető üzemeltetőjeként a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően
nyilvántartó könyvet, illetve sírbolt könyvet vezet, amelyben személyes adatként az elhunyt személy
eltemettetőjére, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személyre vonatkozó adatokat
kezel. A nyilvántartó könyv, valamint a sírbolt könyv vezetésének célja, hogy a sírboltok, illetve
minden egyéb temetési hely tekintetében a temetkezés rendje biztosított és nyilvántartott legyen,
összhangban az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által hozott 26/2015. (IX.29.)
önkormányzati rendeletével, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény rendelkezéseivel összhangban.
Az Adatkezelő a temetési hely foglalása érdekében adatfelvételi lapon veszi fel a szükséges adatokat.
A sírbolt könyvben és a nyilvántartó könyvben az eltemettetőkre, illetve a temetési hely felett
rendelkezni jogosult további személyekre vonatkozóan az Adatkezelő a következő személyes
adatokat kezeli: Név, lakcím.
Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjának megfelelően az Adatkezelő jogi
kötelezettségének teljesítése jelenti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által
hozott 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendeletével, valamint a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény rendelkezéseivel összhangban.
Az adatkezelés időtartama a nyilvántartó könyv vezetése kötelezettségének fennállásáig, az
adatkezelési cél teljesüléséig áll fenn.

30. Más temetőbe, temetkezési emlékhelyre történő elhelyezés, valamint temetőn, temetkezési
helyen kívüli urnaelhelyezés, hamvak szórása: Az Adatkezelő a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény 18. § rendelkezésével összhangban lehetőséget biztosít arra, hogy az
elhunyt befogadó nyilatkozat alapján más temetőbe, temetkezési emlékhelyre kerüljön áthelyezésre,
valamint arra, hogy urna a temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül kerüljön elhelyezésre, továbbá
a hamvak szórással történő eltemetésére. Minderre vonatkozóan az eltemetésre kötelezett személy
nyilatkozata alapján kerül sor, melyről az Adatkezelő nyilvántartást vezet.
A nyilvántartás az eltemetésre kötelezett személy nyilatkozatában foglalt, azonosíthatóság céljából
rögzített személyes adatokat tartalmazza, melyek a következők: Név, cím, anyja neve, születési helye
és ideje, személyi igazolvány száma.
Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjának megfelelően az Adatkezelő jogi
kötelezettségének teljesítése jelenti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által
hozott 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendeletével, valamint a temetőkről és a temetkezésről
szóló 1999. évi XLIII. törvény rendelkezéseivel összhangban.
Az adatkezelés időtartama a jogi kötelezettség fennállásáig terjed.
31. Sírhely megváltásával kapcsolatos szerződés teljesítése, valamint számla kiállítása: Az
eltemettető személy az elhunyt személy eltemetése céljából sírhelyet vált meg díj megfizetése
ellenében. E szerződés tekintetében, a sírhely megváltásával kapcsolatosan teljesítendő díjra
vonatkozóan az Adatkezelő számlát állít ki. A számla jogszabály alapján meghatározott
adattartalmának rögzítése érdekében az Adatkezelő bizonyos személyes adatokat kezel az
eltemettetőre vonatkozóan. Az Adatkezelő továbbá a sírhely megváltásával létrejött jogviszonyt
érintő kapcsolattartás érdekében – az Érintett döntése szerint megadott – további, kapcsolattartásra
szolgáló személyes adatokat is kezel.
A kezelt személyes adatok köre: Név, cím.
A kapcsolattartásra szolgáló további, esetleges személyes adatok: E-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjának megfelelően az Adatkezelő jogi
kötelezettségének teljesítése jelenti az Szvt., valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 169. § rendelkezése jelezni.
A kapcsolattartásra szolgáló adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja
szerint a megváltással létrejött szerződés teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlásának, valamint
kötelezettségek teljesítésének biztosítása.
Az adatkezelés időtartama: a megváltott időszak erejéig, de legalább a számla kiállításától számított
8 év.
32. A temető bejáratának kamerás megfigyelése: Az Adatkezelő a temető üzemeltetőjeként a
temető bejáratához telepített kamerát tart fenn a temetőüzemeltetéssel összefüggő személy- és
vagyonvédelem céljából. E körben az Adatkezelő kizárólag a temető bejáratára néző, a bejárathoz
rögzített kamerát üzemeltet, amelynek látószöge a temető bemeneti és kimeneti forgalmára
korlátozódik. E megfigyelőrendszer célja, hogy a temetőben megvalósuló, jelentős vagyoni értéket
képviselő ingóságok, valamint ingatlanok tekintetében elkövetett vagyonellenes bűncselekmények,
illetve szabálysértések felderíthetőek, adott esetben megelőzhetőek legyenek. Az Adatkezelő a
bejárat előtt külön, a kamerás megfigyelés tényére figyelmeztető táblával tájékoztatja az Érintetteket
a felvételkészítésről annak érdekében, hogy előzetesen és alappal számíthassanak az adatkezelésre.
Jelen adatkezelést a temetőben elhelyezett vagyonelemek védelmén túl a harmadik személyek
alapvető jogos érdekei, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:50. §
rendelkezéséből eredő kegyeleti jog alapozza meg.

Ezen adatkezelési cél tekintetében külön garanciális rendelkezéseknek tesz eleget az Adatkezelő,
melyek az alábbiak:
a) nem kerül megfigyelésre akként munkavállaló, hogy a munkavégzéssel összefüggő
teljesítménye kerüljön kiértékelésre;
b) a munkavállalók munkahelyi viselkedése nem kerül megfigyelésre;
c) a munkavállalók magánszféráját jelentő helyiségekben nem kerül sor megfigyelésre;
d) közterületi megfigyelésre nem kerül sor;
e) rejtett kamera nem kerül alkalmazásra, előzetesen táblával nem jelzett területet az
Adatkezelő nem figyel meg.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az Adatkezelő, illetve
harmadik személyek jogos érdeke, amely a fentiek szerint nem kizárólag az érintett terület személyés vagyonvédelmét jelenti, de különösen a kegyeleti jog érvényre jutását szolgálja.
A kamerás megfigyelés látószöge Érintettek képmásának felvételét, valamint a temető ki- és
bemeneti forgalma tekintetében a közlekedő személygépjárművek rendszámának rögzítését teszi
lehetővé.
Az adatkezelés időtartama az Szvtv. 31. § (2) bekezdése alapján 3 munkanap.
Közalkalmazottakra, munkavállalókra, valamint közfoglalkoztatottakra vonatkozó adatkezelés
Az Adatkezelővel által foglalkoztatott munkavállaló, közalkalmazott, valamint közfoglalkoztatott (a
továbbiakban együttesen: Alkalmazott) személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésének célja
az adott jogviszony létesítése, fenntartása és megszüntetése, valamint a jogviszonyból eredő jogok
gyakorlása, valamint kötelezettségek teljesítése.
Az Adatkezelő a jogviszony létesítését megelőzően jelen Szabályzat alapján megfelelő tájékoztatást
nyújt az Alkalmazottnak.
33. Szerződés teljesítésével összefüggő adatkezelés: A fentebb megjelölt, Alkalmazottakkal kötött
szerződések, kinevezések teljesítése érdekében az Adatkezelő a munkaszerződésben, kinevezésben
foglalt személyes adatok kezelésére jogosult. Ezen adatkezelési célt alapozza meg az Alkalmazottal
létrejött jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése. Az Adatkezelő e
körben az Alkalmazottakra vonatkozóan személyzeti nyilvántartást vezet. Az Adatkezelő az
Alkalmazottakkal fennálló jogviszonyát érintően kizárólag azon személyes adatokat kezeli, amelyek
a szerződés, valamint a szerződés létrejötténél fogva jogszabály által előírt kötelezettség
teljesítéséhez szükségesek.
Ennek megfelelően a kezelt személyes adatok köre az alábbi:
a) személyi adatok (név, leánykori név, anyja neve, születési hely, születés éve, hónapja és napja),
b) családi állapot, állampolgárság,
c) lakóhely (tartózkodási hely, amennyiben eltér a lakóhelytől),
d) foglalkozás, munkahely, munkakör, tevékenység,
e) az egészségkárosodás mértékére, a rehabilitálhatóságra, az egészségi állapotra, továbbá az
élettársra, az eltartott hozzátartozói minőségre vonatkozó olyan adatok, amelyek a
társadalombiztosítási ellátás megállapításához szükségesek,
f) jövedelemre vonatkozó adatok,
g) társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám)
h) a magán-nyugdíjpénztári tagság ténye, belépés ideje, bank neve és kódja;
i) adóazonosító jele;
j) nyugdíjas munkavállaló esetén nyugdíjas törzsszám;
k) munkakönyv másolata;
l) folyószámla száma;
m) telefonszám, e-mail cím;
n) az Mt. 120. § szerinti pótszabadság alkalmazásához a rehabilitációs szakértői szerv által kiállított
igazoló okmány, fogyatékossági támogatásra jogosultságot igazoló okmány, vakok személyi
járadékára jogosultságot megalapozó okmány fénymásolata;

o) pótszabadság, családi adókedvezmény, adómentes természetbeni juttatásokhoz kapcsolódóan
az Alkalmazott 16. életévét be nem töltött hozzátartozójának születési helye, lakcíme, anyja
neve, TAJ-száma, adóazonosító jele.
p) megváltozott munkaképességű Alkalmazottak tekintetében a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 21. §,
21/A. §, 21/B. § alapján a fenti adatokon túl kezelésre kerül továbbá az Alkalmazott
egészségügyi állapotára vonatkozó szakértői vélemény, határozat a megváltozott
munkaképességről, mint egészségügyi adat;
q) a közalkalmazottak tekintetében a büntetlen előélet igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány.
A fenti személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az
Alkalmazottal létrejött szerződés teljesítése, így különösen a személyzeti nyilvántartás vezetése, az
Alkalmazottakkal történő kapcsolattartás, az illetmények, bérek teljesítése.
A fenti felsorolásban szereplő, annak a)-g) pontjában megjelölt személyes adatok kezelésének
további jogalapja a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 42. § előírása szerinti bejelentési,
nyilvántartási, járulék-megállapítási és levonási, járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségből
eredően, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése.
A fenti személyes adatok kezelésének jogalapja a munkaviszony esetén az Mt.-ből, a
közalkalmazottak tekintetében a Kjt.-ből és az Mt.-ből, a közfoglalkoztatotti jogviszony
tekintetében pedig a Kftv.-ből és az Mt.-ből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése,
valamint valamennyi Alkalmazottra nézve az Mvt.-ből eredő munkavédelmi előírások betartása és
betartatása jelenti.
Az egészségügyi adatok (azaz a fenti felsorolásban e) és p) pont alatt megjelölt adatok) kezelésének
a jogi kötelezettség teljesítésén túl további jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti
jogcím, azaz az Adatkezelőre vonatkozó, az Alkalmazott foglalkoztatását, valamint a szociális
biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és
konkrét jogai gyakorlása, mint adatkezelési jogalap.
A q) pont alatt megjelölt büntetlen előélet igazolására szolgáló hatósági bizonyítványhoz
kapcsolódó adatkezelés további jogszabályi alapja a Kjt. 20. § (4) bekezdése.
A kezelt adatokat az Adatkezelő papír alapon és digitális úton is kezeli.
Az adatkezelés időtartama az Alkalmazottakkal létrejött szerződések tekintetében, annak teljesítése
érdekében kezelt személyes adatok tekintetében a jogviszony fennállásáig terjed, a megjelölt
jogszabályok alapján kezelt személyes adatok tekintetében pedig a jogszabályi előírásokig terjed.
Az Adatkezelő az Alkalmazottakat érintő bérszámfejtési kötelezettsége teljesítése érdekében a
Magyar Államkincstár irányába jogosult a fenti felsorolásban a)-g) pont alatt megjelölt adatok
továbbítására.
34. Alkalmazottak ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés: Az Adatkezelő az Alkalmazottak
munkavégzését az Mt. 11. § rendelkezéseinek megfelelően jogosult ellenőrizni, mely ellenőrzési joga
tekintetében az Adatkezelő az alábbi adatkezelési műveleteket végezheti:
a) Az Alkalmazott által a munkavégzés során használt eszközök. Ideértendő különösen az
Alkalmazott által használt számítógép és az arra telepített programok, az Alkalmazott
intézményi e-mail címének ellenőrzése. Amennyiben az Alkalmazott az érintett eszközön
további, a 31. pontban nem részletezett személyes adatokat tárol, úgy az Adatkezelő az
ellenőrzési joga tekintetében, kifejezetten ezzel a céllal összhangban álló terjedelemben
kezelheti.
b) A munkavégzéssel érintett irodahelyiség megfigyelése: Az Adatkezelő, mint munkáltató, illetve
foglalkoztató a vele jogviszonyban álló Alkalmazottakat a munkaviszonnyal kapcsolatosan
ellenőrizheti, ennek megfelelően az Adatkezelő a székhelyén található bizonyos területekre
kamerás megfigyelőrendszert telepített. A munkavállalók megfigyelése az emberi méltóság

megsértésére, valamint a munkavállaló magánéletének ellenőrzésére nem irányulnak e
megfigyelőrendszerek. A kamerás megfigyelésre vonatkozóan az Adatkezelő külön
kameraszabályzatot bocsát rendelkezésre.
c) Intézményi személy- és tehergépjárművek nyomon követése: Az Adatkezelő tulajdonában,
használatában álló, ám az Alkalmazottak használatába bocsátott intézményi gépjárművek
tekintetében az Adatkezelő az érintett személy- és tehergépjárművek nyomon követésére
alkalmas rendszert alkalmaz (Webeye). E rendszer lehetővé teszi, hogy az egyes intézményi
személy- és tehergépjárművek úthasználati díjai megtérítésre kerüljenek. Ennek
megfelelően a nyomon követés nem a gépjárművek tényleges és valós tartózkodási
helyének megfigyelésére alkalmas, nem e célt szolgálja.
d) A munkaképesség ellenőrzése: Az Alkalmazott az Mt. 52. § rendelkezései értelmében köteles az
Adatkezelő, mint munkáltató, foglalkoztató által előírt helyen és időben munkára képes
állapotban megjelenni. E munkajogi kötelezettség Mt. 11. § szerinti, Adatkezelő általi
ellenőrzése érdekében az Adatkezelő jogosult az Mvt. rendelkezéseivel összhangban az
Alkalmazott munkaképes állapotát ellenőrizni.
E fenti adatkezelések jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint jogi
kötelezettség teljesítése, jogszabályi alap jelenti, amelyet az Mt. 11. § rendelkezése biztosít.
Az adatkezelés időtartama azok felvételétől számított 1 év.
35. Önéletrajzok kezelése: az Adatkezelő a Honlapon vagy harmadik személyek által üzemeltetett
honlapokon időszakosan meghirdeti a cégen belüli nyitott munkalehetőségeket, amelyekre
önéletrajzok megküldésével lehet jelentkezni. Az önéletrajzok Adatkezelő irányába történő
megküldésének, illetve az ebből következő adatkezelésnek a jogalapja tehát az adott
munkalehetőség kapcsán munkaszerződés megkötése iránti lépések megtétele, melyre az Érintett
kezdeményezésére kerül sor [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont].
A kezelt személyes adatok körét a megküldött önéletrajz adattartalma jelenti, melyet az Érintett
saját belátása szerint határoz meg.
Az önéletrajzokból származó személyes adatok kezelésére a megküldéstől számított 1 évig kerül
sor.
Személy- és vagyonvédelmi célú megfigyelőrendszer üzemeltetéséből eredő adatkezelés
36. Elektronikus megfigyelőrendszerek alkalmazása: Az Adatkezelő a székhelyén lévő telepe és
irodahelyiségei tekintetében személy- és vagyonvédelmi célból biztonsági kamerarendszerrel
képfelvételt készít, amelyet a vonatkozó jogszabályban foglalt ideig és kizárólag digitálisan tárol, ezt
követően pedig töröl. A kamerarendszer működtetéséről az Adatkezelő az Alkalmazottakat,
valamint a megfigyelt területre belépő további személyeket, mint Érintetteket előzetesen,
figyelmeztető táblával tájékoztatja az adott területen történő megfigyelésről. Az Adatkezelő a
kamerás megfigyeléssel megvalósuló adatkezelésre vonatkozóan külön szabályzatban rendelkezik
megjelölve külön az egyes kamerák látószögét és érdekmérlegelését.
Rejtett kamera elhelyezésére nem kerül sor. Az Adatkezelő (törvényben meghatározott esetek
kivételével) a felvételeket nem továbbítja harmadik személynek.
Az adatkezelés jogalapja a külön szabályzatban részletesen megjelölt, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pontján alapuló jogos érdek, melynek hátterében a területen tartózkodó személyek személyvédelme,
valamint a megfigyelt területeken tárolt jelentős értékű vagyontárgyak vagyonvédelme áll.
Szerződéses partnerekre vonatkozó adatkezelés
37. Szerződés teljesítése, kapcsolattartás: Az Adatkezelő, valamint a jogi személy szerződéses
partnerei között létrejött szerződés teljesítése, valamint az abból származó, a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényből származó 6:62. § rendelkezése szerinti
együttműködési és tájékoztatási kötelezettség megkívánja, hogy kapcsolattartásra szolgáló adatok
kerüljenek átadásra a szerződő felek között. Amennyiben a szerződő partner a kapcsolattartásra
szolgáló adatok tekintetében személyes adatnak minősülő adatokat bocsát az Adatkezelő
rendelkezésére, úgy azok tekintetében a GDPR-ral összhangban az Adatkezelő jelen szabályzat
rendelkezéseit alkalmazza.
Az adatkezelés további célja a szerződés teljesítésével összefüggésben a szerződésből eredő
kötelezettségek teljesítésének kikényszerítése. Ennek érdekében az Adatkezelő jogosult
hátralékkezelés kezelése érdekében a rendelkezésre álló, szerződés teljesítése érdekében kezelt
személyes adatokat jogi képviselőjének továbbítani.
Bár e szerződő partnerek jogi személyek és a jogi személyre vonatkozó adatokra jelen Szabályzat
nem terjed ki, a kapcsolattartásra szolgáló, személyes adatnak minősülő adatok a következők
lehetnek: kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail címe.
Egyéni vállalkozó szerződő partner tekintetében további személyes adat: név.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Adatkezelő és a szerződő
partnere között létrejött szerződés teljesítése.
Amennyiben az Érintett személyes adatai nem közvetlenül az Érintett által kerülnek megadásra, úgy
az Adatkezelő az első kapcsolatfelvétel során jelen Szabályzat rendelkezésre bocsátásával
tájékoztatja az Érintettet a GDPR 14. cikkének megfelelően az adatkezelés körülményeit illetően.
Az Adatkezelés időtartama: a megkötött szerződés teljesítése, kivéve amennyiben az Érintett kéri
személyes adatainak megadását, a partner pedig újabb adatokat bocsát rendelkezésre a
kapcsolattartás érdekében.
Lakossági bejelentések
38. Lakossági bejelentések, panaszkezelés: Az Adatkezelő az alapító okiratában meghatározott
feladatait érintő lakossági bejelentésekre lehetőséget biztosít személyesen, illetve írásban panaszok,
lakossági bejelentések megtételére azok kivizsgálása, illetve orvoslása érdekében. A szóbeli panaszt
az Érintett személyesen az Adatkezelő irodájában, illetve telefonon ügyfélfogadási időben tehet. Az
írásbeli panasz előterjesztésére papír alapú, illetve elektronikus levél útján, illetve a Honlapon az
erre szolgáló ív kitöltése útján van mód.
A panaszról az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel, amely az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
a) a panaszos személy neve;
b) a panaszos személy lakcíme;
c) a panasz egyedi azonosítója.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése
tekintettel a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 4. §
rendelkezéseire.
E törvény 4. § (2) bekezdésével összhangban a kezelt személyes adatokat kizárólag a közérdekű
bejelentés kivizsgálása, valamint a közérdekű bejelentővel való kapcsolattartás céljából lehet kezelni.
A kapcsolattartás érdekében, megadásuk esetén kezelt további személyes telefonszám, e-mail cím.
Az Adatkezelő hivatkozott jogszabály 5. § (1) bekezdése értelmében a bejelentéseket, panaszokat
egyedi azonosítószámmal látja el, melyet a jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezel.
Az adatkezelés időtartama a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV.
törvény alapján az utolsó intézkedés megtételétől számított öt évig kell kezelni.
Amennyiben az adatkezelő vállalkozási tevékenységét érintően fogyasztói panasz érkezik, úgy a
fenti körnek megfelelő személyes adatokat kezeli a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.
törvénynek megfelelően. Az adatkezelés jogalapja e tekintetben is a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)

pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése. Az Adatkezelő hivatkozott jogszabály 17/A. § (4)
bekezdése értelmében a bejelentéseket, panaszokat egyedi azonosítószámmal látja el, melyet a jelen
Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezel.
Az adatkezelés időtartama e körben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §
(7) bekezdése szerint a felvételtől számított öt év.
A panaszokról készített jegyzőkönyv hatóságok irányába történő továbbítására kizárólag a jelen
pontban, fentebb hivatkozott jogszabályok alapján van mód.
39. Vagyonbiztosítási károkkal kapcsolatos kárbejelentések: Az Adatkezelő, mint a helyi közutak
üzemeltetője, fenntartója irányába a közutakon, azok használatával összefüggésben keletkezett
károk megvalósulása esetén az Érintett jogosult kárbejelentést tenni az ügy kivizsgálása érdekében,
valamint biztosítási eseményből eredő biztosítási igények érvényesítése céljából. Az Érintett a
bejelentést az Adatkezelő által biztosított formanyomtatvány megfelelő kitöltése útján teheti meg,
melyen bizonyos személyes adatait megadja. Az adatkezelés célja ennek megfelelően a közút
kezelője felelősségének kivizsgálása, esetleges kártérítés teljesítése.
Az adatkezelés a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 35. § rendelkezésén alapul, mely
alapján az Érintett haladéktalanul köteles bejelenteni kártérítési követelését a közút kezelője
irányába. A cél teljesítése érdekében értelemszerűen köteles megadni az Érintett az azonosításához,
valamint a vele való kapcsolattartáshoz szükséges bizonyos személyes adatokat.
A rendelkezésre bocsátandó személyes adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség
teljesítésén alapul.
Az adatkezelés időtartama a kártérítési igény elévüléséig áll fenn.
Az Adatkezelő a kárigények érvényesítése, illetve a vagyonbiztosítás alkalmazásához e szolgáltatást
biztosító szerződött partnereként az Ensure Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 20.) irányába jogosult továbbítani a kárbejelentő
lapon megadott személyes adatokat. Az adattovábbítás célja ennek megfelelően a kárigény, valamint
a vagyonbiztosítási igény érvényesítése.
Technikai adatok (cookie) rögzítése, valamint statisztikai célú adatkezelés
40. A Honlap használata során az Érintett személyes adatain kívül technikailag rögzítésre kerülnek az
Érintett számítógépének azon adatai (cookie-k), amelyek a Honlap használata során generálódnak,
és amelyeket a Honlap megtekintésekor és elhagyásakor (az Érintett külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül) rögzít (naplóz). Ezen adatok célja a Honlap látogatottságával és használatával
kapcsolatos statisztikák készítése, valamint átfogóan a Honlap informatikai rendszerének
fejlesztése. Ezeket az adatokat az Adatkezelő (jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével)
nem kapcsolja össze az Érintett személyes adataival, és azokhoz csak az Adatkezelő és a
Rendszergazda munkatársai férnek hozzá. A cookie-t a saját számítógépéről az Érintett (a böngésző
erre szolgáló menüpontjai segítségével) bármikor törölheti, illetve a böngészőben (jellemzően a
„Segítség” funkcióval) beállíthatja a cookie-k alkalmazásának tiltását is. A cookie-k alkalmazásának
tiltásával ugyanakkor a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie-k nélkül a Honlap használata nem
teljes értékű.
Jogérvényesítés és jogorvoslat
Az alábbiakban összefoglaljuk az Érintettnek azon jogait, amelyeket az Adatkezelővel szemben
érvényesíthet.

41. Kommunikáció az Adatkezelővel: Az Érintett és az Adatkezelő közötti kommunikáció
telefonon, e-mail útján, vagy postai úton történik. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől
visszajelzést kérjen bármikor arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban
van-e, illetve amennyiben az adatkezelés folyamatban van, úgy az Érintettnek hozzáférési joga van
a kezelt személyes adataihoz az alábbi terjedelemben.
A hozzáférés keretében az Adatkezelő által adott, adatkezeléssel kapcsolatos információk különösen az
alábbiakra terjedhetnek ki:
a) a kezelt személyes adatok forrása,
b) az adatkezelés célja és jogalapja,
c) a kezelt személyes adatok köre,
d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a
harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - köre,
e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, ezen időtartam meghatározásának
szempontjai,
f) az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának
ismertetése,
g) profilalkotás alkalmazásának esetén annak ténye és
h) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek
bekövetkezésének körülményei, azok hatásai és az azok kezelésére tett intézkedések.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tájékoztatáskéréstől számított 25 napon
belül köteles megadni a kért tájékoztatást.
a) Az Adatkezelő csak akkor vizsgálja és válaszolja meg az Érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban
küldött e-mailjét, ha az az Érintett által korábban megadott e-mail címről érkezik (kivéve, ha az
Érintett az üzenetben az e-mail címének megváltozására hivatkozik, vagy abból az Érintett
személye egyértelműen beazonosítható).

b) Az Adatkezelő minden, személyes adatot érintő intézkedés megtételéről az Érintettet késedelem
nélkül, de legkésőbb az intézkedés megtételét követő 25 napon belül tájékoztatja. Ha az Adatkezelő
nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának
okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági
jogorvoslati jogával.
42. Helyesbítés: Az Érintett jogosult a személyes adataiban bekövetkezett változásról az Adatkezelőt
(a fentiek szerint e-mailben vagy postai levél útján) értesíteni. Az Adatkezelő az adatváltozást a
kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül teljesíti. Ha az Érintett a személyes adataiban
bekövetkezett változást az Érintett késedelem nélkül nem jelenti be, annak következményeit az
Érintett köteles viselni. Ha a megadott személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak
megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő
automatikusan helyesbíti.
43. Adattörlés: 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, így különösen 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 az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja (a visszavonás visszamenőlegesen nem érinti az adatkezelés jogszerűségét);
c) az Érintett a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozik;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő a fenti esetkörök fennállása esetén sem köteles törölni a kezelt személyes adatokat,
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;
c) statisztikai célból vagy archiválás céljából, illetőleg tudományos és történelmi kutatási
célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
44. Tiltakozás adatkezelés ellen: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jelen szabályzat szerinti, jogos érdeken alapuló
kezelése ellen (ilyennek minősül a kamerás megfigyelés, valamint a tervezőkre vonatkozó
adatgyűjtés, továbbá az átvétel igazolás érdekében történő adatkezelés). 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.
45. Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek egyike teljesül.
a) az Érintett vitatja a személyes adatainak 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 a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelési cél
teljesítéséhez, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez;
d) az Érintett 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.
Amennyiben az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá kerül, úgy az ilyen személyes adatokat a
tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulása mellett, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, fontos közérdekből lehet kezelni. Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra
kerül, úgy a korlátozást kérelmező Érintettet az Adatkezelő előzetesen értesíti e tényről.
46. Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett hozzájárulása alapján, illetőleg a szerződés
teljesítése érdekében kezelt személyes adatok tekintetében az Érintett jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban átadja számára, 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. E jog gyakorlására kizárólag a
hozzájáruláson vagy szerződés teljesítése jogalapján kezelt és digitális úton kezelt személyes adatok
tekintetében van mód.
47. A Hatóság eljárásnak kezdeményezése: Az Érintett a Hatóságnál bejelentés útján vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat
költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány.
A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne

lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a
vizsgálat nem folytatható le.
48. Bíróság előtti jogérvényesítés: az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen
bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre főszabály szerint
az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de az – az Érintett választása szerint – az
Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszék
illetékessége a www.birosag.hu honlapon található „Bíróság kereső” alkalmazással ellenőrizhető. A
törvényszék az ügyben soron kívül jár el.
49. Kártérítés és sérelemdíj: Ha az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével
vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével:
a) az Érintettnek, illetve másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni (kártérítés);
b) az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az Érintett személyiségi jogának sérelmét az
adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem
követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott
jogsérelem az Érintett (károsult) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Vegyes rendelkezések
50. Tizenhat éven aluli Érintett esetén a személyes adatai megadásához a törvényes képviselőjének
(szülőjének) beleegyező nyilatkozata szükséges.
51. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot egyoldalúan bármikor módosítsa.
52. A Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.
53. A Szabályzat megtalálható a Honlapon, valamint személyesen az telephelyen is.
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