
Ad atvtidel m i t6j6 koztat6

T6rsas6gunk, a VEGYTERV Zrt. jelen Adatvedelmi T6jekoztato ritjdn ismerteti meg, hogy hogyan kezeli 6s
v6di az On szem6lyes adatait. T6rsas6gunk azon szem6lyes adatok aOatkeietOje, amelyeket
munkav6lla16ink, ugyfeleink, aj6nlatkerdink, szerz6d6ses partnereink, weboldal l6togat6ink vagy m6s,
b6rmely mds jogcimen velUnk kapcsolatba kerUl6 term6szetes szem6ly megad a r6szirnkre, illetve akik
kUl6nbdz6 csatorn6kon, Uzleti kapcsolattart6kon 6s a munkat6rsainkon keresztUl lepnek velUnk kapcsolatba.

Tirsas6gunk Uzleti tev6kenysege sor6n a kUl6nbdz6 jogcimeken, kUl0nb6zo term6szetes szem6lyekt6l
teh6t szem6lyes adatokat k6r, szercz 6s dolgoz fel. T6rsas6gunk figyelmet fordit arra, hogy - az
adattakar6koss6g elv6t kovetve - tev6kenys6gUnk kifejt6sehez a lehet6 legkevesebb szem6lyes adatot
kelljen kezelnUnk. Tudomdsul vesszUk 6s tiszteletben tartjuk a term6szetes szemdlyek szem6lyes adataival
6s adatv6delemmel kapcsolatos jogszabdly 6ltal biztositott jogait. Ezen jogokat az al6bbiakban ismertetjUk
meg Onokkel el6zetesen azonban megismertetjUk az Ondk sz6mdra is fohtos kifejezesek 6rtelmez6s6t:
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A szem6lyes adatok feldolgoz6s6t meghat6rozo jogi szem6ly, esetUnkben
Tdrsas6gunk.

Jelentik azon 616 term6szetes szem6lyeket, akikr6l szem6lyes adatokat tdrolunk, igy
mindazon jelenlegi, a m0ltbeli 6s a leend6 munkav6llal6kat, kozremUk0d6ket
(Ugyfeleket, besz6llit6kat, UgynOkoket, vend69eket, partnereket stb.), akikkel
b6rmilyen jogviszonyba l6p a T6rsas6gunk, es t6lUk szem6lyes adatokat gyUjtunk,
kapunk.

Az Eur6pai Uni6

Az EU 6ltal6nos adatv6delmi rendelete, amely2018. m6jus 25-6n lepett hat6lyba.
Azonositott vagy azonosithato term6szetes szem6lyre (erintett) vonatkoz6 bArmely
inform6ci6; azonosithatl az a term6szetes szem6ly, aki kozvetlen vagy kOzvetett
m6don, kUlOnOsen valamely azonosit6, pelddul n6v, sz6m, helymeghatdrozo adat,
online azonosit6 vagy a term6szetes szem6ly testi, fiziol6giai, genetikai, szellemi,
gazdasdgi, kulturdlis vagy szociSlis azonoss6g6ra vonatkozo egy vagy tdbb t€nyez6
alapj6n azonoslthat6, vagyis olyan el6 szem6lyre vonatkozo adatokat jelentenek, akik
azonosithatov6 v6lnak a T6rsas6gunk 6ltal kezelt adatokb6l. A szem6lyes adatok
lehetnek t6nyszer0ek (p6ld6ul n6v, cim vagy szUlet6si id6, szUletesi hely, anyja neve),
vagy v6lem6nyen alapul6ak (p6ld6ul teljesitmenyert6keles).M6s azonosit6 adat is
szem6lyes adatnak min6sUlhet, igy e korbe tartozhat peldak6ppen a biometrikus
azonosit6 (pl. ujjlenyomat) 6s a tartozkoddsi helyre vonatkoz6 adatok is.

Olyan tevekenys6g, amely magdban foglalja a szem6lyes adatokkal val6 mUverlet
vegzeset. Ez magAban foglalja az adatok beszerz6s6t, haszndlatdt, megtekint6siet,
hozzAf1r6s6t, r0gzlt6s6t vagy t6rol6s6t, list6z6siit, tagoldsdt, illetve bdrmely egyeb
mUveletet vagy mUveletcsoportot az adatokra vonatkoz6an, ideertve azok
rendszerez6s6t, m6dositds6t, lehiv6s6t, felhasznSl5s6t, nyilv6noss6gra hozatal6t,
torleset vagy megsemmisit6s6t. Az adatfeldolgoz5s mag6ban foglalja a szem6lyes
adatok harmadik f6lnek t0rten6 dtadds6t is.

Az a term6szetes vagy jogi szem6ly, kdzhatalmi szerv, Ugynokseg vagy b6rmely
egyeb szery amely az adatkezel6 nev6ben szem6lyes adatokat kezel.

Automatikus feldolgoz6s, ami szem6lyes adatokat haszndl ahhoz, hogy elemezze
azokat, vagy el6rejelz6seket vSgezzen az egy6n munkateljesitmenyet, gazdas6gi
helyzetet, egeszs6get, szem6lyes preferenci6it, erdekl6deset, megbizhat6s6g6t,
viselked6s6t, hely6t vagy mozg5s6t illet6en.

K6dol6s vagy szem6lyes adatok olyan m5s modon torten6 fenntart6sa, amellyel nem
kothet6k egy konkret adatkezel6s alany6hoz kiegeszit6 inform6cio megaddsa n6lkUl. A
kiegeszit6 informiici6t kUlOn kell t6rolni 6s vedeni kell a jogosulatlan felhaszndrl6st6l
technikai 6s szervez6si int6zked6sekkel.

Alnevesit6s



Kifejez6s vagy
r6vidit6s Magyarflzat

A"kUl6nleges kategoridkba" tartoz6 szem6lyes adatok feldolgoz6sdra rendkivUl szigor0
szab6lyok vonatkoznak llyen szem6lyes adatok lehetnek a k6vetkez6k:

. Faji vagy etnikai eredetet, politikai velem6nyt, vallSsi vagy filozofiai n6zeteket
Adatok kUl6nleges vagy szakszervezetitagsdgot felfed6 adatok,
kategori6i: . Genetikai adatok 6s biometrikus adatok feldolgozdsa az egy6n egyedi

azonositdsa c6lj5b6l, az eg6szs6gre vagy a szem6ly szexu6lis 6let6re vagy
szexu6lis orient6cioj6ra vonatkozo adatok, vagy

. BUntetojogi felel6sseg meg6llapit6s6ra vonatkoz6 adatok
FelUgyeleti Hat6s6g Nemzeti Adatvedelmi 6s Inform6cioszabads6g Hat6s6g
Harmadik orsz6g B6rmely azEU-n kivUliorszdg

Adattov6bbitds: Szem6lyes adatok tov6bbit6sa az adatkezel6t6l vagy az adatfeldolgoz6t6l az EU-n
kfv0li jogi szem6ly fel6.

Tdrsas6gunk adatkezel6nek min6sUl, adatai a kdvetkez6k:

Tdrsas6gunk megnevez6se: VEGYTERV Zrt.

K6pviseli:
T6rsas6gunk sz6khelye:

F6klya Ldszlo , az igazgat6sig elndke
1033 Budapest, K6rh6z utca 6-12. lV. em.

A t6j6koztato tartalmdert felel6s szem6ly, 6s
el6rhet6s6gUnk: :

Galgoczi Zolt1n gazdasdgi vezet6

e-mail: zoltan. galgoczi@vegyterv. h u
telefon: +36-1 -367-2931

A t6j6koztat6 hat6lyba lepesenek ddtuma: 2018. m6jus h625.

T6j6koztatj uk, hogy T6rsas6gu nkn6l adatv6delmi tisztvisel6 nem mff kddik.

6n6ket jogszabilyban rdgzitett jogok illetik meg a szem6lyes adataik v6delme 6rdek6ben. Most
ismertetjUk, melyek ezek a jogok.

1) A Erintettek t6rv6nyes jogai a szem6lyes adataik v6delme 6rdek6ben:

Az erintetteket szem6lyes adataikkal kapcsolatban az al6bbijogok illetik:

a) A megfelel6 es teljes korfi tSjekoztatdshoz valo jog
b) Sajit adatokhoz valo hozzAflres joga
c) Pontatlan, hiSnyos adatok helyesbit6sehez, kieg6szit6s6hez valo jog
d) Torleshez (elfeledteteshez) val6 jog bizonyos szabdlyozott felt6telek ment6n
e) Hozziiliuul6s visszavon6sdnak a joga
0 Az adatkezel6s korl6toz6s6nak k6relmez6se
g) Az adatkezel6s elleni tiltakoz6s joga
h) Jog ahhoz, hogy k6resre ne kerUljOn automatizdlt dOntes hatdlya al6, s ig6nyelhesse az emberi

beavatkozist a dOntes meghozatala sor6n
i) Adathordozhatos6ghoz valo jog
j) "FelUgyeleti Hat6sdgndl" panasz benyUjt6sdnak joga
k) Biros6gijogorvoslathoz val6 jog valamely adatkezel6vel vagy adatfeldolgoz6val szemben

E jogok b6rmelyikenek 6rtelm6ben az Ont megilleti a jog, hogy ezekkel kapcsolatban k6relmet terjesszen
el6, 6s ezen k6r6se alapjdrn indokolatlan k6sedelem nelkUl, de legfeljebb 25 napon belUl vdlaszolunk Onnek,
rendkivUl bonyolult esetben pedig keresenek ket honapon belUl eleget teszUnk.. A v6laszt elektronikus Oton
vagy az On 6ltal kert egyeb m6don juttatjuk el Onnek. Az els6 megkeres6sndl nem sz6mitunk fel dijat, de
fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az egy even belUl megismetelt k6res, illetve az egyertelmfien
megalapozatlan vagy t0lz6 jellegU k6r6s kezel6s66rt adminisztrativ dijat sz6mitsunk fel.



Szeretn6nk arr6l is t6j6koztatni, hogy ezen keresenek befogadds6hoz, feldolgozAsAhoz Ont azonositanunk
kell, vagyis ellen6riznUnk kell az On szem6lyazonoss6gdt. En6lkUl k6r6set nem dll modunkban befogadni, 6s
int6zni.

Ha Tdrsas5g-unk arra az 6ll6spontra jut, hogy nem szuks6ges az On k6r6s6re elj6rnunk, ir6sban
tdjekoztatjuk Ont d0ntesUnk indokdrol, valamint az 6n rendelkezeiere Sllo jogorvoslati lehetosegekr6l.

Ha On ennek ellen6re m6gis rigy gondolja, hogy a Tdrsasdgunknak int6zkednie kellene a k6relme alapj6n,
?vagy az On szem6lyes adataival vagy adatainak v6delm6vel kapcsolatban helytetenUlj6rt et, k6rjuk vlgye
fel velunk a kapcsolatot, hogy a helyzetet megvi2sg6lhassuk, orvosolhassuk. Hivatalos panaszt il-maitOen
vagy postai Uton tehet a lentebb megadott elerhet6segUnk6n. Panaszdval nyomban foglalkozunk, 6s
indokolatlan k6sedelem nelkUl, legkes6bb egy h6napon belUlv6laszolni fogunk Onnek.

1. a) A megfelel6 6s teljes k6r0 tij6koztatishoz vat6 jog

A GDPR 6ltal el6irt valamennyi inform6ci6t t6mor, dtl6thato, erthet6 6s konnyen hozzdferhet6 formaban,
vildgosan 6s k6_z6rthetden megfogalmazva nyrijtjuk. Az informdci6kat ir6sban vagy elektronikus riton adjuk
meg, avagy az On k6r6sere sz6beli t6j6koztat6st is nyUjthatunk.

1. b) Sajit adatokhoz val6hozzflf6r6sjoga

Onnek jog6ban 6ll a T6rsas6gunkt6l igazolAst, illetve t6j6koztat6st k6rni arr6l, hogy kezelUnk-e Onre
vonatkoz6 szem6lyes adatokat, 6s ha igen, k6rheti az adatokhoz 6s a kovetkez6 informdci6kr6l val6
r6szletes tdjekoztatilst, hozz6f6r6st:

- Aa. adatkezel6s celja
- Ac.6rintett szem6lyes adatok kateg6riSi
- Azok a cimzettek, akikkel a szem6lyes adatokat k6zoltUk vagy kOzOlni fogjuk
- A szem6lyes adatok tdroliis6nak id6tartama
- Onnek jog6ban 6ll szem6lyes adatainak helyesbiteset vagy tOrl6s6t, vagy szem6lyes adatai kezel6s6nek

korl6toz5sSt kernit6lUnk, vagy e kezel6s ellen tiltakozni
- Onnek jog6ban 5ll a FelUgyeleti Hatosdghoz panasszal fordulni
- Amennyiben a szem6lyes adatokat nem k6zvetlenUl Ont6l gyujtjuk, ezen adatok forr6sa
- Ac. adatok alapjdn kerUlt-e sor automatiz6lt dOnt6shozatalra, 6s ha igen, az alkalmazott logik6ra 6s arra

vonatkoz6an erthet6 inform6ci6k, hogy az ilyen adatkezel6s milyen jelent6s6ggel, 6s Onre n6zve milyen
vdrhat6 kdvetkezm6nyekkel bir

- Amennyiben az On szemelyes adatait egy EU-n kivUli orsz6gba tovdbbitjuk, az On jogait v6d6 megfelel6
garanciSkat biztositjuk On nek

1. c) Pontatlan, hi6nyos'adatok helyesbit6s6hez, kieg6szit6s6hez vat6 jog

Ha Onr6l pontatlan vagy hi6nyos szem6lyes adatokat t6rolunk, azokat az On k6r6s6nek be6rkez6rs6t
k0vet6en indokolatlan k6sedelem nelktil helyesbitjUk, kiegeszitjUk.

1. d) Tdrl6shez (elfeledtet6shez) va16 jog bizonyos szab6tyozott felt6telek ment6n

Onnek jogdban dll szem6lyes adatainak t0rl6set indokolatlan k6sedelem nelkUl kerni t6lUnk, ha az al6bbt
okok valamelyike fenn:ill:

- Az On szem6lyes adataira az adatkezel6s eredeti celjaival OsszefUgg6sben m6r nincs szuks6g
- On visszavonta a hozz1jArulfls6t, es igy tObb6 nincs jogalapunk az adatok kezel6s6re
- Az adatkezel6s jogszer(s6g6nek alapjdt jogos erdekeink szolgdltatjdk, es On azt dtllitla, hogy nincs az On

6rdek6vel, jogaival 6s szabadsdgjogaival szemben els6bbseget 6lvez6 jogszer( ok az adatkezel6sre
- Az adatkezel6s c6lja kOzvetlen Uzletszerz6s, es On ez ellen tiltakozik
- Jogellenesen kezeltUk adatait
- Az On adatait a rdnk vonatkoz6 uni6s vagy tag6llami jogban el6irt jogi k6telezetts6g teljesitesehez torolni

kell



- Az adatok iiltalunk t0rten6 kezel6s6nek jogszer0s6ge egy gyermek gondviseloje 6ltal adott
hozzi4ArulAson alapul, 6s vagy i. On a gyermek gondviseldje, 6s az 6rintett gyermek meg nem 6rte el a
hozzi41rulitshoz szuks6ges 6letkort, vagy ii. On az a gyermek, akiahozziiSrul6shoz szUkseges 6letkort
m6r betOltdtte. (MagyarorszSgon a szem6lyes adatok kezel€s6hez adotthozziiSrul6s als6 korhat6ra 16
6v.)

T5jekoztatnunk kell arr6l, hogy t0rl6s ir5nti k6relm6nek nem tudunk eleget tenni, szem6lyes adatait nem
t6rolhetjUk, ha az adatkezel6s az aliibbi okokb6l szUks6ges:

- a v6lem6nynyilv6nit6s szabads6g6hoz 6s a tdj6koz6dishoz val6 jog gyakorl6sa c6tjdb6l;
- a szem6lyes adatok kezel6set el6ir6, jog szerinti kOtelezetts6g teljesitese;
- a n6peg6szsegUgy terUletet 6rint6 k6zerdek alapj6n;
- koz6rdekti archiv6l6s c6ljdb6l, tudom6nyos 6s t6rt6nelmi kutat6si celbol vagy statisztikai celb6l,

amennyiben az ilyen k6r6s val6szinUsithet6en lehetetlenn6 tenn6 vagy komolyan vesz6lyeztetnd ezt az
adatkezel6st; vagy

- jogi ig6nyek el6terjesztes6hez, ervenyesit6s6hez, illetve v6delm6hez.

Amennyiben kerese teljesithet6, az On adatait tor0ljUk, az On adatai 6tmenetileg rovid id6tartamban (max.
30 nap) e t6rlest k0vet6en biztons6gi misolatk6nt m6g megmaradnak, de informatikai biztons6gi technik6k
segits6g6vef biztositjuk, hogy ezekhez a m6solatokhoz kizAr6lag adatveszt6s eset6n az adatblzis
vissza6llit6siinak celj6b6l lehessen hozzAf6rni, es hogy azokat az adatok felfedese 6rdekeben ne lehessen
m6solni. A v6gleges t6rlest kOvetden adatai helyreSllithatatlanul megsemmisulnek.

1. el Hozzdiirul6s visszavonisinak a joga

Amennyiben On hozz€rjd,rulAsAt adta az 6ltalunk v6gzett adatkezel6shez, hozzAjlrullsAt b6rmikor
visszavonhatla. Ezt megteheti Ugy, hogy a lentebb megadott emailcimre, vagy post6n lev6lben elkUldi
k6r6s6t.

Tudnia kell, hogy az On hozzitj1rulAsdnak visszavon6sa nem 6rinti az 6ltalunk mAr ezt megel6z6en
elv6gzett adatkezel6st, az jogszer(nek min6sUl.

1. fl Azadatkezel6s korl6toz5s6nak k6relmez6se

On k6rheti, hogy T6rsas6gunk korlltozza szem6lyes adatainak kezel6s6t, ha az alilbbi okok valamelyike
fenn6ll:

- On vitatja a szem6lyes adatok pontossdg6t
- Az 6ltalunk v6gzett adatkezel6s jogellenes, de On ellenzi az adatok torleset, 6s ehelyett k6ri azok

felhaszn6lis6 nak korlirtoz6sAt
- Az eredeti celb6l m6r nincs szUksegUnk a szem6lyes adatokra, de On igenyli azokat jogi ig6nyek

el6terjesztes6hez, 6rv6n yes it6s6hez vagy v6del m6hez
- On tiltakozik az 6ltalunk vegzett adatkezel6s ellen annak alapj6n, hogy jogalapkent 'Jogos 6rdekeinket"

neveztUk meg, de On azt 6llitja, hogy az On "erdekei, jogai es szabads5gai" azokkal szemben
els6bbseget 6lveznek.

Ha az adatkezel6s az On tiltakozisa alapjdn korlStozds al6 esik, az ilyen szem6lyes adatokat a t6rol6s
kivetelevel csak az On hozzfiArul6s6val lehet kezelni, ez al6l kivetelek az al6bbiak:

- jogi igenyek el6terjesztes6hez, 6rv6nyesit6s6hez, illetve v6delm6hez
- m6s szem6ly jogainak v6delme erdekeben, vagy
- az Unio, illetve valamely tag5llam fontos kozerdekeb6l.

Ez esetben halad6ktalanul ertesitjUk Ont e korl6toz6s felold6sdrol.



1. g) Az adatkezel6s elleni tiltakozis joga

On jogosult arra, hogy tiltakozzon szem6lyes adatainak 6ltalunk v6gzett kezel6se ellen, abban az esetben,
ha:

- P adatkezeles jogszerUs6genek alapjakent saj6t "jogos 6rdekeink" szolgSlnak, de On azt Allitja, hogy az
on "6rdekei, jogai 6s szabads6gai" azokkal szemben ers6bbs6get erveznik

- Az On adatait kOzvetlen Uzletszerz6s erdek6ben kezeljUk, ide6rtve a profilalkot6st is, amennyiben az a
kdzvetlen Uzletszerz6shez kapcsol6dik.

1. h) Jog ahhoz, hogy k6r6sre ne keriiljdn automatiz6lt d6nt6s hatilya al6, s ig6nyelhesse az emberi
beavatkozdst a diint6s meghozatala sor6n (T5rsasdgunk jelenleg nem alkalmaz automatizalt
dOnt6shozatalt, tdj6koztatdsunk csak arra az esetre vonatkozik, ha ezt alkalmazn6nk)

On k6rheti, hogy ugyeben ne alkalmazzunk kizdrolag automatizSlt adatkezel6sen alapulo dont6shozatalt,
amely Onre n6zve joghatissalj6rna, 6s kerhet emberibeavatkoz6st a d6nt6s meghozatala sor6n.

Ezazonban nem alkalmazand6 abban az esetben, ha:

- a d6nt6s az 6n es kdz6ttUnk fenniill6 szerz6d6s megk6t6se vagy teljesitese 6rdek6ben szUks6ges, vagy- az automatiz1ll folyamatot olyan unios vagy tag6llami jog teszi lehet6v6, amely az On jogainak es
szabads6gainak, valamint jogos 6rdekeinek vedelm6t szolg6lo megfelel6 int6zked6seket is meg6llapit.

Az els6 esetben az On jogainak, szabads6gainak 6s jogos 6rdekeinek v6delm6hez megfelel6
intdzked6seket kell v6grehajtanunk, ide6rtve legalibb Onnek azt a jogAt, hogy reszUnkr6l emtreri
beavatkoz6st kerjen, 6ll6spontj6t kifqezze,6s a dont6ssel szemben kifog6st ny0jtson be.

1. i ) Adathordozhat6sdghoz val6 jog

AziAnyado jogszabdlyok ertelm6ben, ha az adatkezel6s automatiz6lt m6don tdrtenik, az 6rintettet megilleti
a jog, hogy k6r6s6re szab6lyozott, meghatdrozott k6rUlmenyek kdzott a rd vonatkozo szem6lyes adatokat
"tagolt, sz6les k6rben haszndlt, g6ppel olvashato form6tumban" megkapja. Az erintett arra is jogosult, hogy
k6r6s6re az adatokat az adatkezel6k egym6s kOzOtt k0zvetlenUl tovdbbitsdk, ha ez technikailag
megval6sithato.

1. j) "Feliigyeleti Hat6s6gn6l" panasz beny0jt6sinak joga

Ha On tigy..veli, hogy az ir6nyad6 jogszabdlyok rendelkez6sei ellen6re tisztess6gtelenUl vagy jogszerUtleniil
j6rtunk el Onnel szemben, az adatv6delmi FelUgyeleti Hatosdgnil panasszal elnet. Ez esetben az alAbbi
Hat6s6ghoz fordul hat panasz6val:

Nemzeti Adatv6delmi 6s Inform6cioszabadsSg Hat6s6g
H-1125 Budapest, Szil6gyi Erzs6bet tasor 221C.
Levelez6sicim: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 -1-391 -1400
Fax: +36-1-391-1410
Angol nyelvU e-mail cim: privacv(kukac)naih.hu
Magyar nyelv( e-mail cim: uqvfelszoloalat(kukac)naih.hu
Web: http://naih.hu

1. k) Bir6sigijogorvoslathoz va16 jog valamely adatkezel6vel vagy adatfeldolgoz6val szemben

Ha az On megitelese szerint a szem6lyes adatainak nem megfelel6 kezel6se k6vetkezt6ben megs6rtettUk a
az On szem6lyes adat vedelm6hez kapcsol6d6 jogait, az el6z6pontban rogzitetteken trilmenoen bir6sSgi
jogorvoslatra is jogosu lt.



A per elbir6l6sa a t6rv6nysz6k hatdsk0r6be tartozik. A per - az 6rintett v6laszt6sa szerint - az erintett
lak6helye vagy tart6zkod6si helye szerinti t0rvenysz6k el6tt is megindithato. A perben f6l lehet az is, akinek
egyebkent nincs perbeli jogk6pessege. A perbe a Hat6sdg az 6rintett pernyertess6ge erdeketren
beavatkozhat.

1.1. Adatv6delmi k6rd6sekkel kapcsolatos el6rhet6s6geink:
Postacim:1033 Budapest, K6rhAz utca 6-12.
e-mail: viktoria.szabo@vegyterv. h u
Telefon: +36-1 -367 -2931 /1 01 m
Adatv6delmi feladatokkal megblzott munkavSllalonk: Szab6 Vikt6ria

2) Adatkezel6sek

2.1. Kapcsolat

On b6rmely el6rhet6segUnkOn kapcsolatba l6phet velUnk (e-mailben, Facebookon keresztUl, telefon, postai
Uton. llyen esetben a velUnk megosztott szem6lyes adatok adatkezel6sOhez ahozza'lArulAsdrt v6lelmezzUk.

Az adatkezel6s c6lja:
Kapcsolattart6s a megkeres6vel, es a k6rdes/k6r6s megv6laszol6sa, illetve megold5sa, informAci6 nyUjtSsa

Az adatkezeles jogalapja:
Mivel On keres meg minket, az adatkezeles jogalapja az On (v6lelmezett) dnk6ntes hozzdjArullsa. A
hozzi46rulAs6t b6rmikor visszavonhatja, azonban ebben az esetben nem tudjuk megv6laszolni kerd6s6t,
inform6ciot nem 6ll modunkban adni. A visszavonds nem 6rinti az azt megel6z6 jogos adatkezel6st.

Az adatkezelesi id6:
Az Uzeneteket 6s az igy megkapott szem6lyes adatokat az adott keres, k6rd6s, vagy panasz
megvdlaszolds6t kovetden az adott 6vet k0vet6 egy ev eltelt6vel tdrOljuk. Amennyiben azonban -. a
levelez6s term6szet6b6l adod6an - ad6jogi vagy sz6mviteli okokb6l, vagy esetleg a Tdrsas6g, vagy a
megkeres6 jogainak, 6rdekeinek v6delme szempontj6b6l arra szUks6g van, azt archiv6ljuk, 6s - a minden
esetben egyedileg vizsg6lt - szuks6ges ideig tdroljuk.

Adattov6bbitds:
Kapcsolatfelv6tel eset6n ad atait nem tovd bb itj u k

Az adatok tipusa:
Az On 6ltal Onk6nt r6szUnkre megadott szem6lyes adatai

2.2. Allashirdet6sek

Az e-mailben, papir alapon, vagy a T6rsas6g Facebook oldal6n keresztUl lehet6s6ge van arra, hogy a
T6rsas6gunk 6lldsaj6n latai ra jelentkezzen

Az adatkezeles celja:
Az adatkezeles celja az dll5skeres6k r6sz6re tdjekoztat6s ny0jt6sa a kiirt pielyAzatokrol, a megfelel6
jelentkez6k kivdlasztdsa 6s az dll6saj6nlatra torten6 jelentkez6s sor6n a kapcsolatfelv6tel.

Az adatkezeles jogala pja : O n k6ntes hozz?46rulAs.
Amennyiben On telefonon , vagy szem6lyesen keres fel bennUnket, azonban tovdbbi t5rgyaldsra nem kerUl
sor, adatait nem kezeljUk, azok nem kerUlnek birtokunkba. Ha a Facebook oldalon keresztUl keres fel
bennUnket, a Facebook oldalon nyilv6nosan kozz6tett adatait l6tjuk, de azokat nem kezeljuk, ha a
megkeres6s eredm6nyek6nt szem6lyes interj0ra nem ker0l sor.
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Amennyiben a megkeres6st k0vet6en tov6bbi taldlkoz6ra kerUl sor, az adatai kezel6s6hez az On ir6sbeli
hozzi41rulAsa _szUks6ges, melyre vonatkoz6 t6jekoztatdst 6s nyomtatvdrnyt a szem6lyes taldlkozo
alkalm6val az On rendelkez6s6re bocsitunk,s ugyanigy jdrunk el az On 6ltal e-mail, vagy papir alapon
kuldott jelentkez6s eset6n , miszerint a hozzAjarulAs az 6ltalunk az On rendelkez6s6re bocsitotthozzAjilrull
nyilatkozat kifejezett megad6s6val tort6nik. A hozzAjArulds6t bdrmikor visszavonhatja e-mail, vagy level
0tj6n, a regisztrdcioj6t pedig b6rmikor tdrolheti. A visszavoniis nem 6rinti az azt megel6z6 jogszeru
adatkezel6st. T6jekoztatjuk, hogy az adatok megad6sa onk6ntes, de hozzAjAruldrs visszavon6sa eset6n
vagy valamely 6ltalunk kert dokumentum, adat hi6nyfrban nem tudjuk elbir6lnijelentkezeset.

Az adatkezelesi id6:
A konkr6t illSshirdetesre jelentkez6k On6letrajzait 6s a jelentkez6ssel kapcsolatban feltOltotVmegkUldott
szem6lyes adatokat 6s dokumentumokat az AllAst bet0lt6 szem6ly kivdlasztdsa ul6n az al6bbiak szerint
kezeljUk:

. a sikertelen p6lyiz6t e-mailben, rendszer6rtesitds rltj6n vagy papiralapon megk6rdezzUk, hogy
kiv6nja-e, hogy az adatbdzisunkban tovdbbi egy evig t6roljuk a jelentkez6s6t. Amennyiben 30 napon
belUl nemleges v5lasz 6rkezik, vagy nem 6rkezik v6lasz, a jelentkez6st 6s a p6ly1z6 adatait tov6bbi
7 napon belUl t0roljUk a rendszerb6l.

. a sikeres pSly6zo adatait 6ttesszUk a munkav6llal6k adatai k626, es toroljUk a jelentkez6k
adatb6zis6bol.

2.3 Munkavillal6k

A jelen t6j6koztat6ban szerep16 inform6ciok,es ismertetett jogok a T5rsas6gunk munkav6llaloira
alkafmazottaira, valamint az 6 adataik kezel6s6re is 6rv6nyesek., azzal hogy resz0kre kUlon tdjekoztatot
biztositunk, mely tartalmazza az adataik kezel6s6re vonatkoz6 r6szletes szabdlyokat

2.4. rizletit ka pcsolatta rt6s

A legtObb c6ghez hasonloan T6rsas6gunk is Uzleti c6l0 kapcsolatot tart fenn mds szervezetek egyes
alkalmazottjaival, akik nev6t, Uzleti pozici6j5t es elerhet6s6gi adatait eltdroljuk.

Az adatok tipusa: n6v, telefonszdm, e-mail, vdllalat megnevez6se

Az adatkezeles celja:
Az ilyen adattdrol6st minden esetben az illet6 hozzAjArulAsdval, annak 6rdek6ben v5gezzik, hogy
v6llalatain k egyUttm0kOd6s c6lj6bol kommunik6lhassanak.

Az adatkezeles jogalapja :

Adatkezel6si tev6kenys6gUnk jogalapja ,,a szerzod6s teljesit6s6hez, vagy a c6gek k6zotti kapcsolattartdsfroz
f(iz6d6jogos erdek".
Ezen Uzleti kapcsolataink elerhet6s6gi adatait kiz1r6lag v6llalataikkal tdrten6 Uzleti egyUttmUkocles
kialakit6sdnak 6s fenntartdsdnak megkOnnyit6se celj6b6l t6roljuk. Nem v6gzUnk pelddul
marketingtev6kenys6get ezen kapcsolattart6k fele adataik felhaszn6l6s6val, 6s azokat nem tov6bbitiuk
harmadik feleknek.

Az adatkezelesi ido:
Aa" Ozleti kapcsolataink el6rhet6segi adatait legal6bb 6vente ellen6rizzUk, 6s elt6volitjuk a rendszerb6l
azokat, amelyek m6r nem id6szerUek, figyelemmel arra, hogy az ozleti kapcsolat megszUnt, illetve az adatok
mdr nem aktu6lisak.

2.5 Ktiz6ss6gi portil (Facebook)

A Tdrsasdgunk el6rhet6 a Facebook koz6ss6gi port6lon. Az Uzen6falon k0zz6tett hirfolyamra a Facebook
felhasznSl6 az adott oldalon tal6lhat6 ,,like"/ ,,tetszik"; ,,follow/k6vetem" linkre kattintva iratkozhat fel, 6s az
ugyanitt tal6lhato ,,dislike"/"nem tetszik" linkre kattintva iratkozhat le, illetve az Uzen6fal be6llit6sai



segitsegevel torolheti a nem kivdnt, Uzen6falon megjelen6 hireket. A T6rsas6g a ,,k6vet6k" profilj6hoz
hozzAfer, de azt nem rdgziti, vagy kezeli sajSt bels6 rendszer6ben.

Az adatkezeles celja:
A Tdrsas6gtevekenyseg6nek, munkaer6 ig6nyenek megoszt6sa, egyeb hirek kozlese, kapcsolattartds. A
Facebook oldalak segits6g6vel On inform6ci6kat szerezhet T6rsas6gunkkal kapcsolatos hirek16l,
6ll6sajdnlatokrol.

Az adatkezeles jogalapja:
Az On onk6ntes hozzlArulAsa, melyet leiratkozdssal b6rmikor visszavonhat. A visszavon5s nem lrinti az azt
megel6z6 jogszer( adatkezel6st. A visszavonds eset6n nem kap 6rtesit6st hirfolyamunkr6l, az On
hirfolyam6n nem jelennek meg hireink, a hirfolyamhozazonbanigyishozz1f6r, hiszen oldalunk nyilvdnos.

Az adatkezel6si id6:
Az adatkezel6s az On leiratkoz6sdig tart.

Az adattov6bbit6sra, vagy adatfeldogoz6 igenybev6tel6re nem kerUl sor.

A Facebook t6li,ink fUggetlen, kUlOn adatkezel6. Az oldal adatkezel6s6r6lt6j6koztat6st a Facebook honlapj6n
tal6lhat6 adatv6delmi irdnyelvekb6l es szabSlyzatbol az alAbbi linkeken kaphat:

o https:/iwww. facebook. com/po I icies/cookies/
o https ://www. facebook. com/abouVprivacv/u pdate

2.6. Kamerarendszer

A T6rsas6gunk kamerarendszert nem uzemeltet, azonban a sz6khelyeUl szolg6lo irodahdz a sajdt
szabdlyrendszere szerint saj6t jog6n ilyent Uzemeltet. A kamer6s megfigyel5st az arra utalo piktogram 6s
figyelmeztet6 szdveg jelzi. A kamerafelv6telek vonatkoz6s6ban az adatkezel6 az irodahdrzat Uzemeltet6
Globe3 | ngatlanfejleszt6 Kft .

A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezel6sr6l b6vebb t6jekoztatist, az irodah6z recepcios munkat6rsait6l
kaphat.

2.7. Web oldal

Weboldalunk statikus oldal, amely azt jelenti,hogy ha On megtekinti a honlapunkat, az semmilyen
inform6ci6t nem rogzit On16l, mint a weboldal l6togatojiirol. Semmif6le adatkezel6s nem tort6nik tehdrt a
weboldal megldtogatdsa alkalm6val.

Amennyiben On tov6bbi, r6szletesebb t6jekoztat6st szeretne kapni, k6rjUk, forduljon bizalommal
T6rsas6gunkhoz a fentebb, az 1.1. pontban megjeldlt elerhetosegeink b6rmelyik6n, hogy tovdbbi
inform6ci6kkal l6thassuk el.


