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1.

A szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja, hogy az Európa Tender Biztosítási Alkusz Kft-nél (a továbbiakban:
Adatkezelő) meghatározza Adatkezelőnél vezetett nyilvántartások működésének törvényes
rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság
követelményeinek érvényesülését és megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok
megváltoztatását, nyilvánosságra hozatalát. Ezért az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 24. § (3)
bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve megalkotja a jelen szabályzatot.
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak.
2.

Értelmező rendelkezések

Érintett
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve
- azonosítható természetes személy;
Személyes adat
Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint
egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás
Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Tiltakozás
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon 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
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi;
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Adatfeldolgozás
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
Harmadik személy
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Adattovábbítás
Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvántartás
Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatmegjelölés
Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatzárolás
Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre
történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés
Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
3.

Az adatkezelés elvei

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az
adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet
csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Személyes adat a Európa Tender Biztosítási Alkusz Kft-nél akkor kezelhető, ha ahhoz az
érintett írásban hozzájárult, vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján jelen
szabályzat elrendeli.
Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az
adatszolgáltatás önkéntes, vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az
adatkezelést elrendelő jogszabályt.
3.1. Előzetes tájékoztatás
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
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Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen
- tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő
az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik
ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
3.2.
Célhoz kötöttség elve
Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az
adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik.
Az adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely
az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A
személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
3.3.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat szolgáltató
az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Szolgáltató által végzett adatkezelésre
elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:
-

Az információs önrendelkezésről és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény.

A Európa Tender Biztosítási Alkusz Kft-én kívüli adattovábbítás és a különböző
adatkezelések akkor kapcsolhatók csak össze, ha:
 az érintett ehhez hozzájárult,
 ezt jogszabály megengedi,
és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll,
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.
3.4.

Adatvédelmi nyilvántartás

A nyilvántartás célja, hogy a polgárok megismerjék, milyen adatkezelő, milyen
adatkezeléseket végez.
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A nyilvántartást a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezeti.
Az adatvédelmi nyilvántartás hatósági nyilvántartásnak minősül. Addig nem kezdhető meg az
adatkezelés, míg azt a Hatóság nyilvántartásba nem veszi.
Minden eltérő célú adatkezelést önállóan be kell jelenteni.
Az Adatkezelő köteles bejelenteni nyilvántartásba vétel végett a Hatóságnak:
-

adatkezelés célját
jogalapját
érintettek körét
érintettekre vonatkozó adatok leírását
adatok forrását
adatok kezelésének időtartamát
továbbított adatokat, azok célját jogalapját, fajtáját, címzettjét
adatkezelő feldolgozó megnevezését, azok helyét, tevékenységét
alkalmazott technológia jellegét
adatvédelmi felelős elérhetőségét.

A nyilvántartásba vételkor nyilvántartási számot kap a bejelentés. Ezen nyilvántartási számot
az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadáskor
fel kell tüntetni.
4. Adatbiztonság követelménye
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges
technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a
hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében.
A számítógépes hálózaton tárolt és papír alapú adatkezelések vonatkozásában jelen
szabályzatban előírtakat az Adatkezelőnél mindenkor hatályban lévő Számítástechnikai
védelmi szabályzattal és Iratkezelési szabályzattal összhangban kell értelmezni.
Az Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett
munkatársak megfelelő felkészítéséről.
A számítógépes hálózaton tárolt adatok
A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból napi mentést kell végezni. A
mentés a központi szerver teljes adatállományára vonatkozik, és mágneses adathordozóra
történik. A lementett adatokat tároló mágneses adathordozót az erre a célra kialakított
páncéldobozban kell tárolni tűzbiztos helyen és módon.
Vírusvédelem
A személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan kell gondoskodni.
Hozzáférés védelem
A társaság hálózatán kezelt személyes adatokat, adatállományok hozzáférését felhasználói
névvel és jelszóval kell biztosítani.
Hálózati védelem
A rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával meg kell
akadályozni, hogy a hálózathoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.
Fizikai védelem
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A szerverszobába kizárólag az arra feljogosítottak léphetnek be. A jogosulatlan bejutást a
helyiségek zárva tartásával biztosítja. A központi szerverek el-helyezését szolgáló helyiséget
korszerű tűz- és vagyonvédelmi berendezésekkel kell ellátni.
Papír alapú adatkezelések
Ezen adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket kell foganatosítani:
-

Tűz- és vagyonvédelem: Az iratokat jól zárható, tűz- és vagyonvédelemmel
ellátott helyiségben kell tárolni.
Hozzáférés védelem:
A kezelt iratokhoz csak az illetékes ügyintézők, valamint
azok vezetői férhetnek hozzá.
Archiválás:
Az adatkezelőnél a számítógépes adatokat 8 naponta kell
menteni, archiválni.
A manuálisan kezelt iratokat irattárba kell helyezni.
Az irattárnak jól zárhatónak, tűz- és vagyonvédelemmel ellátott helyiségben kell lennie.
5. Adatkezelési folyamatok
5.1.

Ügyféladatok

Az Európa Tender Biztosítási Alkusz Kft. ügyféladatokat kizárólag elektronikus úton kezel a
riskonline.hu, illetve kotes.riskonline.hu címen található honlapokon.
5.1.1. Honlap látogatóinak adatai
adatkezelés célja: honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatások
működésének ellenőrzésére, és a személyre szabott kiszolgáltatás érdekében rögzíti a
látogatói adatokat.
adatkezelés jogalapja:
-

érintett hozzájárulása
Az Alaptörvény
2011. évi CXII. törvény - Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
Eker tv. 13/A. § (3) bekezdése

kezelt adatok köre: a.)
Honlap meglátogatása során azonosítószám, dátum,
időpont, meglátogatott oldal címe, letöltött tartalmak kerülnek rögzítésre.
b.)
Honlapon történő regisztrációkor név, telefonszám,
lakcím, e-mail cím és jelszó kerül rögzítésre.
adatkezelés időtartama: a.) 30 nap.
b.) az érintett kérelmére történő törlésig, de legfeljebb az
utolsó bejelentkezéstől számított 12 hónapig.
A meglátogatott oldalak címe, a dátum, időpont önmagukban az érintett azonosítására
nem alkalmasak, azonban más, egyéb adatokkal (pl. űrlap kitöltése) összekapcsolva
alkalmasak arra, hogy a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
Honlap üzemeltetője: Akkord 2000 Kft. ( 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 10. B ép. I. em. 5.)
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5.1.2. Honlapon történő díjkalkuláció és szerződéskötés
A honlapon történő díjkalkuláció esetén az űrlap kitöltése során a kalkuláció folyamatának
végigkövetése, az eredmény megtekintése és esetleges szerződéskötés esetén az Európa
Tender Biztosítási Alkusz Kft. kizárólag, mint adatfeldolgozó jelenik meg, így az ezzel
kapcsolatos adatkezelői tevékenység a vele szerződéses kapcsolatban álló biztosítóknál
jelentkezik. Tekintettel azonban arra, hogy a kalkulációt és a szerződéskötést az e-mail
címmel és jelszóval történő bejelentkezés után is végre lehet hajtani, így ebből a felhasználóra
vonatkozó következtetéseket lehet levonni.
adatkezelés célja: honlap látogatása során az adatkezelő a személyre szabott
szolgáltatás érdekében rögzíti az adatokat.
adatkezelés jogalapja:
-

érintett hozzájárulása
Az Alaptörvény
2011. évi CXII. törvény - Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
Eker tv. 13/A. § (3) bekezdése

kezelt adatok köre: név, cím, születési év, jogosítvány szerzésének éve, nem, gfb. és
casco szerződés biztosítója, kötvényszám, gépjármű gyártmánya, fajtája, rendszáma,
gyártás dátuma, forgalomba helyezés dátuma, vásárlás dátuma, hengerűrtartalom,
hajtóanyag,teljesítmény, ingatlan éve, típusa, kivitele, falazat, tetőzet, alapterület,
egyéb biztosítani kívánt tárgyak.
adatkezelés időtartama: a.) regisztráció nélkül a munkamenet lezárultáig,
b.) e-mail címmel és jelszóval történő bejelentkezés esetén a
saját mappában létrejött adatok vonatkozásában az érintett kérelmére történő törlésig,
de legfeljebb az utolsó bejelentkezéstől számított 12 hónapig.
Az adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését az
alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
 Központi e-mail cím: info@riskonline.hu
 Lakossági termékek: ugyfelszolgalat@riskonline.hu
 Vállalati termékek: vallalati@riskonline.hu
 postai úton: 7754 Bóly, Ybl M. u. 9.
A honlapon díjkalkuláció és szerződéskötés esetén Európa Tender Biztosítási Alkusz Kft-től
független, külső szerverről külső szerverre történő hivatkozások és adattovábbítások
találhatóak. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználóval áll kapcsolatban. Az
adatok külső szolgáltató általi kezeléséről az alábbi szolgáltatók tudnak részletes
felvilágosítást adni:
A weboldal üzemeltetője: Akkord 2000 Kft. ( 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 10. B ép. I. em. 5.)
A kalkulátor üzemeltetője: WEBPIARE s.r.o (Gútsky Rad 5. Komárno 945 01, Szlovákia)

EurópaTender Biztosítási Alkusz Kft. Adatvédelmi-adatbiztonsági Szabályzata

5.1.3. Honlapon történő kárbejelentés:
Az adatkezelő honlapján lehetőség van a kárbejelentés online megtételére közvetlenül a
szerződéses biztosítóknál. Ennek céljából adatkezelő kizárólag a biztosítók linkjét helyezi el
honlapján. A honlapon kárbejelentés esetén az Európa Tender Biztosítási Alkusz Kft-től
független, külső szerverről külső szerverre történő hivatkozások és adattovábbítások
találhatóak. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználóval áll kapcsolatban. E
hivatkozások szolgáltatója a saját szerveréről történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó
böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt képes felhasználói adatok gyűjtésére. A
felhasználó számára személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. A
külső szolgáltató szervere és az Európa Tender Biztosítási Alkusz Kft. közötti kapcsolat
kizárólag a szolgáltató kódjának beillesztésére terjed ki, így itt személyes adatok továbbítása,
átadása nem történik.
Az adatok külső szolgáltató általi kezeléséről az alábbi szolgáltatók tudnak részletes
felvilágosítást adni:
A weboldal üzemeltetője: Akkord 2000 Kft. ( 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 10. B ép. I. em. 5.)
A kalkulátor üzemeltetője: WEBPIARE s.r.o (Gútsky Rad 5. Komárno 945 01, Szlovákia)
Az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló, a honlapon közvetlen html.
hivatkozással rendelkező biztosítók, melyek ügyféladatokat kezelnek:


















AEGON Magyarország Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1.)
Allianz Hungária Biztosító Zrt. (1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.)
APRIL CEE Development Kft. (1096 Budapest, Haller u. 2.)
Astra S.A. Magyarországi Fióktelepe (1097, Bp., Könyves Kálmán krt. 12-14. 2. emelet)
Európai Utazási Biztosító Zrt. (1132 Budapest Váci út 36-38.)
Generali-Providencia Biztosító Zrt. (1066 Budapest Teréz krt. 42-44.)
Genertel Biztosító Zrt. (1134 Budapest, Dévai u. 26-28.)
Groupama Garancia Biztosító Zrt. (1051 Budapest, Október 6. u. 20.)
K&H Általános Biztosító Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
Közép-Európai Kölcsönös Biztosító Egyesület (KöBE) (1108 Budapest, Venyige u. 3.)
MKB Általános Biztosító Zrt. (1133 Budapest, Váci út 76.)
Posta Biztosító Zrt. (1022 Budapest Bég u. 3-5.)
QBE Insurance Magyarországi Fióktelepe (1143 Budapest, Stefánia út 51.)
Signal Biztosító Zrt.(1123 Budapest Alkotás u. 50.)
Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (1082 Budapest, Baross u. 1.)
UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.)
WÁBERER HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ ZRT. (1211 Budapest, Szállító utca 4.)

5.1.4. Honlapon történő üvegkárbejelentés:
adatkezelés célja: adatkezelő tevékenysége során a felhasználók azonosítása,
egymástól való megkülönböztetése, a személyre szabott szolgáltatás biztosítása,
szolgáltató közvetítő tevékenységének biztosítása.
kezelt adatok köre: Megrendelő adatai, biztosított, autóhasználó, Biztosított neve,
Biztosított számlázási címe, Autóhasználó neve, Autóhasználó telefonszáma,
Autóhasználó e-mail címe, Rendelés forrása, Gépjármű adatai, rendszám, gyártmány,
típus, Éjvára, Alvázszám, Ajtók száma, Biztosítási adatok (casco), biztosító,
Finanszírozó bank (ha van), Kötvényszám:
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adatkezelés időtartama: a kalkuláció elkészültétől számított 5 év.
adatkezelés jogalapja:
-

érintett hozzájárulása
Az Alaptörvény
2011. évi CXII. törvény - Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
Eker tv. 13/A. § (3) bekezdése

Az adatkezelésekről az ügyfelek a honlapon tájékozódhatnak. Az adatvédelmi
szabályzat a honlapon elhelyezésre kerül.
Telefonos ügyfélszolgálat van a társaságnál, de adatrögzítés nem történik, így ennek
külön szabályozása nem szükséges. Amennyiben a későbbiekben rögzített telefonos
ügyfélszolgálat kerülne bevezetésre, úgy az alábbiak szerint szükséges szabályozni.
Egy telefonos gépi hang egy rövid tájékoztatást ad, mellyel az ügyfél tájékoztatása
megtörténik arról, hogy adatai milyen feltételek mellett kerülnek rögzítésre.
5.1.5. Hátralékkezelést az Adatkezelő saját maga végzi.
5.2.

Személyügyi adatkezelés:

A munkavállalók személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az alábbiak szerint jár el a
társaság:
Az adatok csak a Mt. szerinti adatkörben különös tekintettel a 2012. évi I. tv 10-11 §-ára
tekintettel kezelhetők.
adatkezelés célja: a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése
kezelt adatok köre: munkavállalók személyes adatai
















Munkavállaló neve;
Munkavállaló születési neve;
Születési helye;
Születési ideje;
Anyja születési neve;
Lakóhely;
Tartózkodási hely (amennyiben eltérő a lakóhelytől);
Adóazonosító jele;
Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám);
Nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén);
Személyi igazolvány száma;
Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma;
Folyószámla száma;
Végzettséget igazoló okmány másolati példánya;
Fénykép.
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adatkezelés jogalapja:
-

érintett hozzájárulása
Az Alaptörvény
2012. évi I. törvény Mt. 10 § (1) és (3) bekezdés, valamint 11§ (1) és (2)
bekezdés.
2011. évi CXII. törvény - Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról

adattárolás határideje: jogviszony megszűnését követő 5 év.
adatfeldolgozók:
Bérszámfejtést végző cég: Álom-adó Kft. székhelye: 7700 Mohács, Szabadság u. 16.
A Munkaviszony kapcsán beszerzett harmadik személy adatai a szükséges adattartamot meg
nem haladóan vehetők fel és kezelhetők. (Pl. pótszabadság, családi adókedvezmény)
Munkavállalók adatkezelésére vonatkozóan adatvédelmi tájékoztató készült, melynek célja a
munkavállalók előzetes tájékoztatása az adatkezelésről. (2. sz. melléklet)
Tájékoztató aláírásra kerül a munkavállalók által.
A személyügyi adatkezelések körében a nem közvetlenül a munkaviszonyból eredeztetett
adatkezelések során minden esetben be kell szerezni, a kezeléshez felhasznált nyomtatványba
be kell emelni szövegszerűen – az érintett kifejezett hozzájárulását, az adatkezelés céljának és
várható időtartamának megjelölésével.
5.2.1. Felvételre jelentkező munkavállalók adatai és továbbítása alvállalkozók felé
Az adatkezelés célja: A jelentkezők felvétele és a felvett munkavállalókkal a
munkaszerződés megkötése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: Név, születési dátum, anyja neve, lakcím, képzési adatok,
fénykép,iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány.
Az adatkezelés időtartama: az adatok felvételétől számított 2 év
6. Személyes adatok felhasználása statisztikai célra
A kötelező adatkezelés keretében kezelt személyes adatokat - ha törvény eltérően nem
rendelkezik - a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célból egyedi azonosításra alkalmas
módon átveheti és törvényben meghatározottak szerint kezelheti.
A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok - ha törvény eltérően
nem rendelkezik - csak statisztikai célra kezelhetők. A személyes adatok statisztikai célra
történő kezelésének részletes szabályait külön törvény határozza meg.
7. Adatfeldolgozás
Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók köre folyamatosan változik. Az adatkezelő
az adatfeldolgozók személyéről tájékoztatást ad.
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Az Adatkezelő az adatfeldolgozók személyét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelenti. Az adatfeldolgozók a
rendszeresített formanyomtatványon történő bejelentéssel kerülnek számba vételre.
8. Automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
Az érintett személyes jellemzőinek értékelésén alapuló döntés kizárólag automatizált
adatfeldolgozással történő meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést
a) valamely szerződés megkötése vagy teljesítése során hozták, feltéve hogy azt az
érintett kezdeményezte, vagy
b) olyan törvény teszi lehetővé, amely az érintett jogos érdekeit biztosító intézkedéseket
is megállapítja.
Az Adatkezelő az érintett kérelmére tájékoztatást ad az automatizált adatfeldolgozással hozott
döntés során alkalmazott módszerről és annak lényegéről. Az érintett jogosult arra, hogy
álláspontját kifejtse.
9. Érintettek jogai és érvényesítésük
Adatok törlése
Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai
törlését. Az Adatkezelő az érintettet a törlésről tájékoztatja. Amennyiben a hozzájáruláson
alapuló adatkezelés jogviszony létesítésének, fenntartásának feltétele, erről, és a várható
következményekről az Adatkezelő az érintettet tájékoztatja.
Az Adatkezelő a személyes adat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése jogszabályon
alapul, és az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A törlési
kérelem teljesítésének megtagadása esetén az Adatkezelő az érintettet annak okáról
tájékoztatja.
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével);
c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogerősen
elrendelte.
Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Az érintett
kérelme hiányában az Adatkezelő az adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt. Egyéb
cél hiányában az Adatkezelő az adatokat mindaddig nyilvántartja, amíg az adatok
felhasználására külön eljárásban szükség lehet.
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Tájékoztatáshoz való jog
Az érintettek tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Az érintett tájékoztatást elsősorban
az ügyfélszolgálattól, ennek eredménytelensége esetén az adatvédelmi felelőstől kérhet.
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az érintettek az adatkezelést megelőzően tájékoztatást
kapjanak az adatkezelés részleteiről.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az
érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a
tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az még
nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett
költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás
kérése helyesbítéshez vezetett.
Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé
teszi. Az Adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az
Adatkezelő ebben az esetben tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.
Helyesbítéshez való jog
Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse.
Abban az esetben, ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az
Adatkezelő szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve
az érintett figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie
kell.
Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés
esetén;
 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 törvényben meghatározott egyéb esetben.
10.

Jogorvoslat

Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás iránti kérelmét az adatvédelmi
felelőshöz nyújthatja be.
Adatvédelmi felelős: Schmidt Ákos (név)
cégvezető (beosztás)
06-20-536-50-05
(telefonszám)
akos.schmidt@riskonline.hu (e-mail)
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Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15
napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem
teljesíti, 15 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással,
illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen Az adatvédelmi Hatósághoz
fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a
felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet jogorvoslati
lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet
élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
11.

Ellenőrzés

Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen ezen szabályzat rendelkezéseinek
betartását az adatkezelőnél adatkezelést végző szervezeti egységek vezetői folyamatosan
kötelesek ellenőrizni.
Az adatkezelőnél a kezelt adatok ellenőrzését a belső adatvédelmi felelős évente egyszer
ellenőrzi.
12.

Záró rendelkezések

Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Infotv. és a Polgári Törvénykönyv
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jelen szabályzat 2013.szeptember …... napján lép hatályba.
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