Univelit Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZABÁLYZAT
I.

Bevezetés

Az Univelit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő, székhely: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.,
cégjegyzékszám: Cg.01-09-975157) célja az, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban
foglaltaknak megfeleljen és az ügyfelei személyes adatait megfelelő szinten kezelje, védje.
Az adatkezelő a rendelkezésére álló, a rendelkezésére bocsátott természetes személyek személyes
adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok
biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az
eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre
juttatásához szükségesek.
Jelen Tájékoztatóban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok
védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, nyilatkozunk továbbá arról, hogy
milyen célokra és hogyan használjuk fel a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat. Amennyiben
érintettek közül bárki úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése
lenne vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely magyarázatra szorul, kérjük
írjon nekünk az info@univelit.hu e-mail címre, vagy az Univelit Kft. 1051 Budapest, Széchenyi tér 78. postacímére.
A belső adatvédelmi felelős: Kobza István ügyvezető
II.

Az adatkezelő személye és tevékenysége

Az Adatkezelő az Univelit Kft. (székhely: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8., cégjegyzékszám:
Cg.01-09-975157, statisztikai számjel: 23720211-4672-13-1, nyilvántartó bíróság: Fővárosi
Törvényszék, e-mail: info@univelit.hu)
Az Adatkezelő nemesfémforgalmazással (befektetési arany) foglalkozik.
III.

Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
-

-

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – 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, GDPR);
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
(Infotv.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (Grt.)
2017. évi LIII. törvény - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról
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IV.

Fogalom-meghatározások, magyarázatok

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító alapján azonosítható;
Érintett: személyes adat alapján azonosított természetes személy;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja személyes adatai kezeléséhez.
Adatkezelő: aki az adatkezelési célokat meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja, jelen esetben az
adatkezelő az Univelit Kft.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás,
tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
NAIH nyilvántartási szám: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezeti az
adatvédelmi nyilvántartást az adatkezelők – köztük az Univelit Kft. – személyes adatokra vonatkozó
adatkezeléseiről, az egyes adatkezelések nyilvántartási számot kapnak.
Adatkezelési cél: az Univelit Kft., mint adatkezelő abból a meghatározott célból kezeli a személyes
adatokat, hogy az ügyfél befektetési aranyhoz jusson, vagy eladjon.
Adatkezelés jogalapja: az Univelit Kft. a személyes adatokat önkéntesen, az érintett hozzájárulása
alapján, illetve kötelezően, törvény rendelkezése alapján kezeli.
Kezelt adatok köre: az Univelit Kft. által kezelt adatok köre, részletesen a jelen Tájékoztató II.
fejezetében az egyes adatkezeléseknél található
Adatkezelés időtartama: az az időtartam, ameddig az Adatkezelő kötelezett és jogosult kezelni a
személyes adatokat, részletesen az egyes adatkezeléseknél.
Adatfeldolgozás: technikai feladatok elvégzése, például: technikai háttér biztosítása, adatrögzítés.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az Adatkezelővel kötött szerződése
alapján adatok feldolgozását végzi.
Adattovábbítás: ha az Adatkezelő az adatot/adatokat meghatározott harmadik személy számára
hozzáférhetővé teheti az érintett hozzájárulása alapján, illetve bizonyos esetekben törvény rendelkezése
alapján továbbítja.
Harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak;
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi
szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek
hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi
kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak;

az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
(GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja)
V.
1.

Az egyes adatkezelések
Befektetési arany közvetítéséhez szükséges ügyfélazonosítási kötelezettség
Adatkezelés céljának leírása:
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A 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) foglaltaknak való megfelelés igazolása
befektetési arany közvetítéséhez szükséges ügyfélazonosítási kötelezettség teljesítése
Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
- GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja
- 2017. évi LIII. tv. (Pmt.) 6. §
Kezelt adatok köre:
- Törvényi rendelkezés alapján a szerződő fél azonosító adatai:
o családi és utónevét,
o születési családi és utónevét,
o állampolgárságát,
o születési helyét, idejét,
o lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
o anyja születési nevét,
o azonosító okmányának típusát és számát;
o külföldi természetes személy esetében az azonosító okmány alapján a magyarországi
tartózkodási hely,
o üzleti kapcsolat esetén: a szerződés típusa, tárgya, időtartama, ügyleti megbízás esetén a
megbízás tárgya és összege, születési hely, idő, anyja neve, a teljesítés körülményei (hely,
idő, mód), a pénzeszköz forrására vonatkozó nyilatkozat.
- Hozzájárulás alapján:
o elektronikus levélcím,
o telefonszám
Adatkezelés időtartama:
időtartama a Pmt. 56-58. §-a alapján az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás
teljesítésétől számított 8, hatósági megkeresés esetén 10 évig
Adatok forrása:
közvetlenül az érintettől felvett
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei:
Az Adatkezelő a jogszabályi kötelezettségének nem tud eleget tenni, ezáltal megtagadja az
üzletkötést az adatszolgáltatás teljesítéséig.
Személyazonosságot igazoló okmánymásolatok megőrzése
Adatkezelés célja
A 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) foglaltaknak való megfelelés igazolása
befektetési arany közvetítéséhez szükséges ügyfélazonosítási kötelezettség teljesítése
Adatkezelés jogalapja
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség teljesítése
Személyes adatok kategóriái:
Személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata
Adatkezelés időtartama, törlési határidő:
időtartama a Pmt. 56-58. §-a alapján az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás
teljesítésétől számított 8, hatósági megkeresés esetén 10 évig
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Az Adatkezelő az Ügyfél által bemutatott személyazonosság igazolására alkalmas hatósági
igazolványról (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél), valamint a lakcímet igazoló
hatósági igazolványról másolatot készít.
Az Adatkezelő számára az ügyfél-átvilágítási kötelezettséget a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásól szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban:
Pmt.) 6.§ írja elő, mely kötelezettségnek a Adatkezelő a Pmt. 7.§ (8) bekezdésében foglalt
intézkedések alkalmazásával tesz eleget.
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei:
Az Adatkezelő a jogszabályi kötelezettségének nem tud eleget tenni, ezáltal megtagadja az
üzletkötést az adatszolgáltatás teljesítéséig.
2.

Szerződő partnerek által közölt személyes adatok
Az adatkezelés célja:
az üzleti partnerrel fennálló szerződéses kötelezettség teljesítésének elősegítése. A Rendelet hatálya
ugyan a nem természetes személyek adataira nem terjed ki, azonban a jogi személyek esetében
szükség van egy olyan természetes személyre, akivel személyesen kapcsolatba lehet lépni. Az ilyen
– kapcsolattartóként megjelölt – személyek általában valamilyen jogviszonyban (munkaviszony,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) vannak a jogi személlyel (és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezettel), ennek keretében látják el feladatukat.
A kezelt személyes adatok köre:
Kapcsolattartói adatok, mint:
o név,
o email cím,
o telefonszám,
o beosztás, a
o kapcsolattartó munkáltatójának megnevezése, címe, elérhetőségi adatai.
Az adatok forrása:
a szerződő partner képviselőjének, kapcsolattartójának adatait a szerződő partner közli.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének értelmében:
-

Ha a szerződéses partner természetes személy vagy egyéni vállalkozó, aki egyben
kapcsolattartó is és személyes adatainak kezelése kizárólag a létrejött megbízási szerződés
teljesítése, és ezen adatokat kizárólag ezzel kapcsolatban használja fel, úgy az adatkezelés
jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) (b) pontja szerinti szerződés teljesítése.

-

Ha a szerződéses partner nem természetes személy és szerződés megkötése, teljesítése,
módosítása, megszüntetése miatt szükséges, úgy ezen tevékenység kapcsolattartóin keresztül
történik. Adatkezelő az adott személy kapcsolattartói adatait amiatt kezeli, mert Adatkezelő és
szerződött partnere, aki a kapcsolattartó munkáltatója szerződéses viszonyban állnak. Mivel a
kapcsolattartó az Adatkezelővel szerződött partner munkavállalója, ezért a kapcsolattartó
személyes adatait a szerződéses partner továbbítja Adatkezelő felé a kapcsolattartáshoz
szükséges mértékben. Ilyenkor a partner, mint munkáltató a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (b)
pontja és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”) 10. §
(1) bekezdése alapján szerzi meg és kezeli a saját munkavállalójának személyes adatait,
azonban ahhoz, hogy a partner és Adatkezelő között fennálló szerződésmegkötése, teljesítse,
módosítása, megszüntetése megvalósulhasson, Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (f)
pontja szerint a partner jogos érdekében veszi át a szerződéses partnertől a kapcsolattartó
adatait és kezeli ezen személyes adatokat a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig.
4

Univelit Kft.
A kapcsolattartóként megjelölt személy Adatkezelőhöz intézett írásos bejelentés útján tiltakozhat
az adatkezelés ellen, illetve kérheti az adatai törlését.
Az adatkezelés időtartama:
amennyiben az érintett kapcsolattartó adatainak jogszerűségét illetően kétség merül fel és az érintett
tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kéri adatainak a törlését, úgy ezen nyilatkozat beérkezéséig,
enélkül a partnerrel fennálló szerződés megszűnését követően, az irányadó jogszabályok szerinti
elévülési idő lejártáig, de legfeljebb 5 évig kezeli Adatkezelő a kapcsolattartó adatait.
Adatkezelő elvárja üzleti partnereitől, hogy saját kapcsolattartói személyes adatainak átadását
megelőzően az adatvédelmi követelményeket teljesítsék, továbbá kijelenti, hogy az üzleti partnertől
kapott kapcsolattartói adatokat saját rendszereiben személyes adatként kezeli.
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy adatait kapcsolattartási célból nem adhatták meg jogszerűen
Adatkezelő részére, akkor az adatkezeléssel érintett kapcsolattartó tiltakozhat az adatkezelés ellen
és kérheti Adatkezelőtől az adatainak törlését.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
Az UNIVELIT Kft. nem tudja teljesíteni szerződés szerinti kötelezettségeit, ezért a szerződés
megkötésére nem kerül sor.
3.

Meghatalmazás – magánszemély vevő esetén
Adatkezelés célja
Megvásárolt termék átadása a Meghatalmazott részére
Adatkezelés jogalapja
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése
Személyes adatok kategóriái:
Meghatalmazó: neve, születési helye, születési ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma, aláírása.
Meghatalmazott: neve, születési helye, ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma, aláírása.
Tanúk: név, lakcím, személyi igazolvány szám, aláírás.
Adásvételi szerződés száma
Tárolás időtartama, törlési határidő:
2013. évi V. törvény - Ptk. 6:22.§ szerinti elévülési idő: 5 év
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei:
Meghatalmazás hiányában az Ügyfél személyesen tudja átvenni a terméket.

4.

Meghatalmazás – céges vevő esetén
Adatkezelés célja
Megvásárolt termék átadása a Meghatalmazott részére
Adatkezelés jogalapja
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése
Személyes adatok kategóriái
Meghatalmazó: cég képviselőjének neve és aláírása.
Meghatalmazott: neve, születési helye, ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma, aláírása.
Tanúk: név, lakcím, személyi igazolvány szám, aláírás.
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Adásvételi szerződés száma
Tárolás időtartama, törlési határidő:
2013. évi V. törvény - Ptk. 6:22.§ szerinti elévülési idő: 5 év
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei:
Meghatalmazás hiányában az Ügyfél személyesen tudja átvenni a terméket.
5.

Számlamásolatok megőrzése
Az adatkezelés célja:
az Adatkezelőnek a számlamásolatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettségének teljesítése
Az adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk
(1) bekezdésének c) pontja) és a Számv. tv. 169. §-a
A kezelt személyes adatok típusa:
számla másolata, illetve az azon szereplő szükséges adatok (név, cím)
Az adatkezelés időtartama:
a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év;
Adatfeldolgozó:
KESI Kft. könyvelő

6.

Az Adatkezelő ügyféllevelezése
Amennyiben megkeresné az Adatkezelőt, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a
…………………… weboldalon, illetve az Adatkezelő által megadott elérhetőségeken léphet
kapcsolatba az Adatkezelővel.
Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont
adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől
számított legfeljebb öt év elteltével töröl.
A Társaság ezzel kapcsolatos tevékenysége során nem vesz igényben külső adatkezelőt, az
adatkezelést kizárólag a Társaság végzi.

7.

Panaszkezelés
Az adatkezelés célja:
a Társaság ügyfelei által tett panaszok kivizsgálása és azok megválaszolása.
Az adatkezelés jogalapja:
a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja) szerint az ügyfél önkéntes hozzájárulása
A kezelt személyes adatok típusa:
a panasz megválaszolásához, a panaszt tevő beazonosításához szükséges adatok (név, elérhetőség
– telefonszám, e-mail cím)
Az adatkezelés időtartama:
a panasz megválaszolását követően, az eljárás befejezésével egyidejűleg a személyes adatok
haladéktalanul törlésre kerülnek.
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8.

Tájékoztatás cookie-k (sütik) használatáról
A Társaság a www.univelit.hu linken elérhető weboldalán kizárólag tájékoztató jelleggel tesz közé
adatokat, cookie-kat nem használ.

9.

Álláspályázatok során történő személyes adatok kezelése
Adatkezelés célja:
A munkaviszony létesítésére irányuló eljárásban az UNIVELIT Kft. a Jelentkező kompetenciáit
megismerje, döntést tudjon hozni arról, hogy a Jelentkezővel kíván-e munkaviszonyt létesíteni.
Adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása
Személyes adatok kategóriái:
Az önéletrajzban és motivációs levélben a Jelentkező által feltüntetett személyes adatok.
A pályázatban minimálisan előírt feltételek: Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma,
végzettsége(i)nek megnevezése, nyelvtudása, valamint a bérigénye.
Tárolás időtartama, törlési határidő:
A pályázatban megjelölt jelentkezés elbírálásának határidejét követő 3 munkanap vagy a benyújtott
pályázati anyag kezelésére megadott hozzájárulás visszavonásának napja
Az UNIVELIT Kft meghirdetett álláspályázatra elektronikus levélben (info@univelit.hu) vagy
postai címre beérkezett önéletrajzokat, valamint motivációs leveleket az Adatkezelő ügyvezetője
jogosult megismerni.
A pályázatokban ismertetett kompetenciák alapján az ügyvezetője kiválasztja a Jelentkezőt, akit a
pályázatban megadott elérhetőségein (telefon vagy e-mail) értesít.
A kiválasztott Jelentkező értesítésével azonos munkanapon e-mailben értesíti a többi Jelentkezőt,
hogy a pályázat elbírálása során nem nyertek felvételt.
Az értesítés során az Adatkezelő ismételt hozzájárulást kér a Jelentkezőktől arra vonatkozóan, hogy
az általuk benyújtott pályázati anyagot további 3 hónapig (a felvételt nyert Jelentkező
próbaidejének időtartamára) kezelje.
Amennyiben a kiküldött értesítésre 3 munkanapon belül nem érkezik/nemleges válasz érkezik a
Jelentkezőtől, vagy a Jelentkező a pályázati eljárás során bármikor visszavonja a beküldött
pályázati anyag kezelésére adott hozzájárulását a teljes pályázati anyag haladéktalanul
megsemmisítésre kerül.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
A Jelentkező pályázatának sikeres elbírálása nem lehetséges, nem tud munkaviszonyt létesíteni az
UNIVELIT Kft-vel.

VI.
1.

Az adatkezelés alapelvei
Célhoz kötöttség elve: az Univelit Kft. a személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az egyes adatkezelési célok az előzetes
tájékoztatás keretében feltűntetésre kerülnek. Az adatkezelést megelőzően az Adatkezelő részletes
tájékoztatást nyújt az egyes adatkezelésekről. Az Adatkezelő az adatkezelés minden szakaszában
biztosítja a megfelelést az adatkezelés céljának. Az Adatkezelő figyelembe veszi az adatkezelés
során, hogy a kezelt személyes adat az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a
cél elérésére alkalmas legyen. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezeli. Amennyiben az adatkezelés célja megváltoztatására kerülne
sor, az Adatkezelő az érintett hozzájárulását kéri az új célhoz.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Adattakarékosság elve: az Adatkezelő az adatkezelés során külön figyelmet fordít arra, hogy a
legszűkebb indokolt adatkör kezelésére és az adott személy azonosítására csak a tárolás céljához
szükséges mértékig és ideig legyen lehetőség.
Adatgyűjtés korlátozásának elve: az Adatkezelő az adatok felvétele során, így különösen az
ajánlaton az érintett tudtával és beleegyezésével gyűjti a személyes adatokat. Az Adatkezelő az
adatszolgáltatás – önkéntes, vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően ismerteti, és a
kötelező adatkezelés esetében pontosan megjelöli a jogszabályhelyet.
Adatminőség elve: Az adatoknak az adatkezelés céljával összhangban pontosnak, teljesnek és
naprakésznek kell lenniük. Az adatfelvétel során a munkatárs különös figyelmet fordít az adatok
pontos felvitelére, ezzel is segítve az érintettek jogainak gyakorlását és jogérvényesítésüket. A
naprakészség keretében az Adatkezelő igyekszik az aktuális adatokat nyilvántartani az érintettekről
a törvényi elvárásoknak megfelelően (például a lakcím változást átvezeti a nyilvántartásában).
Adatok felhasználása korlátozottan: az Adatkezelő a személyes adatokat csak az érintett
hozzájárulásával vagy törvényi felhatalmazással kezelheti. Az adatok akkor továbbíthatóak,
valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha az érintett ehhez hozzájárult
vagy kötelező.
Nyíltság elve: az adatkezelés ténye, helye, célja, adatkezelő személye, adatkezelési tájékoztató
nyilvános, elérhető a www.univelit.hu honlap nyitóoldalon. Az Adatkezelő egyértelmű
tájékoztatást nyújt az érintetteknek arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.
Az adatok tárolása az adatkezelés céljával arányban állóan, az adatkezelés céljához szükséges ideig
biztonságos módon valósul meg.
Személyes részvétel elve: az adatkezelés során az érintett bármikor tájékoztatást kérhet, illetve
ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását,
törlését, zárolását. Az érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja,
illetve visszavonhatja az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein.
Felelősség elve: az Adatkezelő felel a jelen adatkezelési elvek betartásáért, az adatkezelésnek
célhoz kötöttnek és relevánsnak kell lenni.
Biztonság elve: lásd részletesen: VII. fejezet.

VII. Adatbiztonság
Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezni meg és hajtja végre, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infótörvény) és az
adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának
védelmét. A vírusfertőzésekkel szembeni védekezés a működés és adatbiztonság egyik alapvető feltétele
az Adatkezelőnél. A védelemben alkalmazott szoftver több részből tevődik össze, ötvözi a vírus- és
behatolás védelmi, kémprogram-elhárítási, tűzfal- és hálózati hozzáférés-vezérlési, valamint eszköz
kontroll technológiákat. Az Adatkezelő biztosítja, hogy minden adathoz csak az azt kezelő
alkalmazáshoz igényelt, megfelelő szintű, vezető által jóváhagyott jogosultságigénylést követően
lehetséges hozzáférni. Csak olyan jogosultság igényelhető egy alkalmazottnak, amelyhez a feladatai
ellátásához szüksége van. Minden alkalmazottnak egyedi hálózati személyi azonosító kerül kiosztásra.
A jogosultság menedzselési folyamata szabályozott és informatikai alkalmazással támogatott valamint
a beállított jogosultságok felülvizsgálata rendszeres. Az adatok védelme érdekében meghatározó
jelentőségű a rendszeres biztonsági másolatok készítése, archiválások, ezért a Társaság a tevékenysége
ellátásához egy erre a célra kidolgozott mentési rendet alkalmaz. A rendszer biztosítja a rendkívüli
helyzet esetén az adott rendszer helyreállíthatóságát a mentésekből és archivált állományokból. A
hálózatok biztonságát tűzfalak védik. Kritikus adatforgalom lebonyolításához megfelelően védett, bérelt
vonalas kapcsolatok vannak használatban. Az Adatkezelő csak vásárolt, jogtiszta szoftverek használ, az
alkalmazások telepítéséhez rendszergazdai jogosultság kell. WLAN hálózatok (vezeték nélküli helyi
hálózatok) kötelezően titkosító algoritmusok használatával üzemelnek, minden eszközhöz egyedi
kulcsot rendelnek hozzá. Váratlan áramkimaradás esetére a szervereket és a fontosabb
munkaállomásokat intelligens szünetmentes áramforrások látják el, minimalizálva a kiesés
valószínűségét.
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VIII. Az Érintett jogai és érvényesítésük
Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
• a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
• személyes adatainak helyesbítését,
• valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Az Adatkezelő elérhetőségei a következők:
postacím: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.
honlap: www.univelit.hu
telefonszám: + 36 30 737 3652
1.

Tájékoztatáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatai kezeléséről teljes körű, tömör, átlátható, érthető
információt kapjon könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva.

2.

Hozzáféréshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az
adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek
kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve
különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes
adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a
tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra
vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok
harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett
jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérelemre az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus
formában szolgáltatja.

3.

Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

4.

Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
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5.

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető ha az adatkezelés szükséges: a
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a
személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy
területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike
teljesül:
az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
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.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.

Adathordozhatósághoz való jog:
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.

Tiltakozás joga:
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett
kezelése, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
kezelése ellen. Ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik az érintett jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve
a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt 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.

8.

Visszavonás joga:
Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén hozzájárulását bármikor
visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
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9.

Az elhunyt érintettet megillető jogok más által történő érvényesítése
Az érintett kapcsolattartó halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint
a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz
és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal
meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt az Adatkezelőnél több ilyen
nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e
jogokat.
Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző
bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója
érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli
hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).
Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az
örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és
a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:
- az elhunyt érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági
határozattal, valamint
- saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét –
közokirattal igazolja.
Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az Adatkezelővel
szembeni, valamint a Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás - során - az Infotv. és a Rendelet szerinti,
- az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.
Adatkezelő írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről,
kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

10. Eljárási szabályok:
Az Érintettek a fent meghatározott jogaikat írásban a 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.
címre küldött levélben, vagy elektronikus úton az info@univelit.hu e-mail címen keresztül
gyakorolhatják.
Az Érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolását követően – szóban
is adható tájékoztatás.
Az Adatkezelőindokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1
hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén,
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 1 hónappal
meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus
úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett
azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő,
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával
járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján
történő intézkedést.
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Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről,
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett
kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett
rendelkezésére bocsátja. Az Adatkezelő által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
11. Kártérítés, sérelemdíj:
Minden olyan Érintett, aki a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok megsértésének
eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől
vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik
felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő
jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó
érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott
károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes
kárért.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt
előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az adatfeldolgozó akkor
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a
szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a
körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
12. Bírósághoz fordulás joga:
Az Érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A pert az érintett
– választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is
megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
13. Adatvédelmi hatósági eljárás:
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be, ha
véleménye szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név:
Székhely:
Levelezési cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Honlap:
IX.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
1363 Budapest, Pf.: 9.
06 1/ 391-1400
06 1/391-1410
ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartamát az Adatkezelőnél meghatározza törvény vagy hozzájárulás, ennek
megfelelően az adatkezelés időtartama a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 8 év.
Amennyiben nem perfektuálódik a befektetési arany vásárlás vagy eladás, úgy az Univelit Kft. az érintett
adatait a rögzítéstől számított 60 napig tárolja, utána törlésre kerülnek az adatok.
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X.

Adatbiztonság, az adatok megismerése

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő
intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván,
biztosítva, hogy az adatokat csak azok az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók)
ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat
a munkavállaló szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Az adatkezelő munkavállalói
egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak az Érintett kérésére végeznek, vagy abban az
esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.
Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor
tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési
megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve,
ha az aránytalan nehézséget jelentene.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és
hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres
biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági
mentés);
Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár,
vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében
bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az
adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten,
ellenőrzött körülmények között lehessen hozzáférni.
XI.

Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi
incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság (NAIH) tájékoztatása, valamint
az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes
adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására
megtett intézkedéseket. Ha az Adatkezelő. úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens kockázattal jár az
érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül
tájékoztatja a felügyeleti hatóságot – és (amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal
jár) az Érintettet – az adatvédelmi incidensről.
XII. Az adatkezelés – a kezelt adatok törlése
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
a) kezelése jogellenes;
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Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést
haladéktalanul végrehajtja.
b) az Érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);
Az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az Érintett kérheti. Ez esetben
az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére
jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé
tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.
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;
-

A törlés megtagadható
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy
ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint
jogi
igények
előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez,
illetve
védelméhez.
A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet,
megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény
teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli
az
adatok
törlését,
a
törlést
az
Adatkezelő
végrehajtja.
Törlés helyett az Adatkezelő – az Érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha
az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a
törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető,
ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő
megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy
pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg
egyértelműen.
A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály
rendelkezése az irányadó.
A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi.
Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót
megsemmisíti.
XIII. Adatfeldolgozás
Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók
önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint
jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további
adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.
Az Adatkezelő az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződéseket írásba foglalja.
Az adatfeldolgozók az érintettek adataihoz az adatkezelés időtartamával megegyező ideig, illetve az
Adatkezelővel megegyező a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokhoz férhetnek hozzá.
Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelöli.
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Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:
-

KESI Kft. - könyvelő
az üzleti partnerek

XIV. Az adattovábbítás
Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az Érintett
egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az
adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.
Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt
Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt
jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó
következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról
nyilvántartást vezet.

A Társaság a Pmt. alapján köteles a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat,
tény, körülmény felmerülése esetén a kezelt személyes adatokat továbbítani a NAV Központi
Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Iroda részére.
XV. Hangfelvétel, Panaszkezelés
Az adatkezelő nem rögzít hangfelvételt.
XVI. Elektronikus megfigyelés
Az Adatkezelőnél elektronikus megfigyelő-rendszer nem működik.
XVII. Záró rész
Jelen tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. rendelete alapján készült.

Budapest, 2021.08.01.
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