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Az Adatkezel6si tdllkoztato c6lja
A termlszefes szem 6lyek adatainak v6delmer6l 6s az adatok szabad dramlSsar6l,
AZ EURO?A: ?ARLAMENT ES A IANACS (EU) 2016/679 RENDELETE el6iria,
hogy az Adatkezelo olyan intdzked1seket hozzon, hogy a szemelyes adatok
keze16se atlathato, erlheto es kdnnyen hozz(tf1rheto legyen.

Tovabba hogy az Adatkezelo elosegitse az 6rintettek jogainak a gyakorl1sdt.

Az 6rintett elozetes tajekoztatasi kOtelezettseget az informdcios onrendelkezesiiogrol
6s az inform6cioszabacls1gr6l 2011. 6vi CXll. t)rueny is el6iria'

Az atabbiakban olvashato tajekoztatIssal

e

jogszabdlyi kdtelezetts6gAnknek tesz}nk

eleget.

tajekoztatast kdzze kell tenni a t6rsas6g honlapj1n, vagy az erintett szem6ly
r1sz6re ker6sere meg l<ell kuldeni at kell adni.
Jelen tajekoztato a TEAOR'1? 7430 Tolmdcsolis forditds 6s
TEAOR'Og 8559 M.n.s.egy6b oktatds tev6kenys6ghez
kapcsolod6 adatkezeldsse/ kapcsolatos szabdlyokat tartalmazza.

A

adatkezelS etkotelezett iigyfelei 6s parlnerei szemdlyes adatainak
vddelm1ben, kiemetten fontosnak tarlja iigyfelei informdcios iinrendelkez6si
jogdnak tiszteletben tartdsdt. A szem6lyes adatokat bizalmasan kezeli 6s
mindent megtesz annak v6delm66rt. Az adatokat szigorrtan csak c6lhoz

Az

kiitiStten haszndlja 6s minden technikai 6s szervez6si int6zked6sf megtesz az
6rintett adatai biztonsdgos kezel6se 6rdek6ben.

Az adatkezel'f adatai
E t6jekoztato kiadoja

els5dleges adatkezel5

Nev: ABAHAZY Bt
Sz6khely: 3524 Miskolc Medny6nszky u 28. fsz.3
Telephely: 1 042 Budapest Arp6d 0t 17 lA 1 . em, 1 .
Cegjegyzekszdm : Cg. 05-06-0 1 0240
Adosz6 m : 20547 828-2-05
Kepviselo: AbahAzy -Lu k6cs P6ter
Telefonszdm : +36/46-561 343
E-mail cim: abahazv. bt@omail.com
Hon lap:www. abahazy. h u

Tov6bbi adatkezelo igy kozos adatkezel6s valosul meg.
Nev: Toth ZoltAn egy6ni v6llalkozo
Sz6khely: 3529 Miskolc Szentgyorgy u. 73
Vdllalkozoi igazolv6n y szfma'.
Adoszdm: 66041 953-1 -25
Telefon sz6ma: 36120433941 4
E-mail cim : tothzoltankonyvelo@gmail.com

ADATTovleeiras
Az adalkezelo a jogszerb5lyban eloirt kotelezetts6g6nek teljesitesek6ppen az 6rintett
adatait tovdbbitja a NAV, az Eg6szs6gbiztosito 6s a jogszab{lyban eloirt m6s
hatos6g fel6, valaminl az alv6llalkoz6 fordltok fele.

Az adatfeldolgozo adatai
Adatfeldolg ozo'. aki, az adatkezelo nev6ben szem6lyes adatokat kezel.
Az adatfeldolgoz6 ig6nybev6tel6hez nem kell az 6rintett elozetes beleegyez6se, de
szUks6ges a t6j6koztat6sa.

Eseti adatfeldolgozok'.
ford itok, ford
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i
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forditdst alvlllalkozokent vegzo term6szetes szem6ly

6k, ford itoi tev6kenyseget v6gzo vdlla lkozdsok.

ALAPFOGALMAK.

Erintett
Erintettnek minosUl b6rmely meghatArozott, szemelyes adat alapj6n azonosltott vagy
- kozvetlenUl vagy kdzvetve - azonosithat6 term6szetes szem6ly (lnfotv. 3. S 1. pont;
GDPR 4 cikk 1. pont).

Szem6lyes adat
Szem6lyes adatnak minosUl az 6rintettel kapcsolatba hozhato adat - kUlOndsen az
6rintett neve, azonosito jele, valamint egy vagy tdbb fizikai, fiziologiai, ment6lis,
gazdas6gi, kultu16lis vagy szoci6lis azonoss6g6ra jellemz6 ismeret -, valamint az
adatbol levonhat6, az 6rintettre vonatkoz6 kovetkeztet6s (lnfotv. 3. $ 2. pont; GDPR
4 cikk 1 pont).
Szem6lyes adatok az azonoslto es a leiro adatok:

-

Az azonoslto adatok az 6rintett egyediesites6re szolg6lnak, lehetnek term6szetes vagy
mesters6ges azonosit6 adatok. Term6szetes azonoslto adat kUl6ndsen az 6rintett neve,
anyja neve, szulet6si helye 6s ideje, lakohely6nek vagy tartozkoddsi hely6nek cime.
Mesters6ges azonosit6 adatok a matematikai vagy m6s algoritmus szerint gener6lt
adatok, vagy kijlonosen a szem6lyi azonosit6 k6d, a t6rsadalombiztosit5si azonosit6 jel,
az adoazonosit6 jel, a szem6lyi igazolv6ny szama, valamint az 0tlev6l sz6ma.

-

A leiro adatok az adatkezeles c6lja tekintet6ben relev6ns egyeb adatok. A meghat6rozott
term6szetes szem6llyel kapcsolatba nem hozhato leiro adat (pl. statisztikai adat) nem
szem6lyes adat.

bdrmely
v6gzett bdrmely
Adatkezel6s
Adatkezel6s az alkalmazott elj6r6stol. fUggetlenUl, az adaton vCgzett
gytljt6se,
felv6tele,
rdgzlt6se,
lgy,
kUlonosen
mrivelet vagy a mriveletek osszess6ge.
rendszerez6se, t6rol6sa, megv6ltoztat6sa, felhasznalasa, lek6rdez6se, tovdbblt6sa,
nyilvdnossAgra hozatala, osszehangoldsa, vagy osszekapcsol6sa, zArollsa, torl6se

6s megsemmisit6se, valamint az adat tov6bbi felhaszndl6sdnak megakad6lyoz6sa,
f6nyk6p, hang, vagy k6pfelvetel k6szit6se, valamint a szem6ly azonositdsdra
alkalmas fizikai jellemzok (pl. ujj- vagy teny6rnyomat, DNS-minta, iriszkep) rogzit6se,
(lnfotv.

3

S 10. pont; GDPR

4 cikk 2. pont)

Adatkezel6 az a term6szetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem
rendelkez6 szeryezet, aki, vagy amely ondlloan vagy m6sokkal egyUtt az adal
kezel6s6nek celj6t meghat6rozza, az adatkezel6sre (beleertve a felhaszndlt eszk6zt)
6s vegrehajtja, vagy az adatfeldolgozoval
v6grehajtatja (lnfotv. 3. S pont; GDPR 4. cikk 7. pont).

vonatkozo dont6seket meghozza

I

Adatfeldolgoz5s az adatkezel6si mriveletekhez kapcsolodo technikai feladatok
elv6gz6se, fUggetlenUl a mrjveletek vegrehajt6s6hoz alkalmazott modszeft6l 6s
eszkoztol, valamint az alkalmazds hely6tol, felt6ve hogy a technikai feladatot az
adaton v6gzik (lnfotv.

3

S 17. pont; GDPR 4, cikk 8. pont).

Adatfeldof gozo az a lermlszetes vagy jogi szem6ly, illetve jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkez6 szervezet, aki, vagy amely szerzod6s alapj6n - bele6rtve a jogszab6ly
rendelkez6se alapjdn kotott szerz6d6st is - adatok feldolgozAsAt v6gzi (lnfotv. 3. $
18 pont; GDPR 4 cikk 8. pont).

Adatv6delmi incidens a szem6lyes adat jogellenes kezel6se vagy feldolgozdsa, igy
kUlonosen a jogosulatlan hozzAf6r6s, megv6ltoztat6s, tovdbbitds, nyilvdnossdgra
hozatal, torles vagy megsemmislt6s, valamint a v6letlen megsemmisUl6s 6s s6ritl6s
(lnfotv. 3. S 26. pont, GDPR 4. cikk 12. pont).

Az ADATKEZELES JOGSZERUSECCruEK BIZTOS|TASA
Ad atkezef
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A hozzAjArul6s az Osszes adatkezel6si tev6kenys6gre kiterjed.
Ha az adatkezel6s egyszerre t6bb c6lt is szolg6l, akkor a hozzljArul6st az osszes
adatkezel6si c6lra vonatkoz6an meg kell adni.

Ezen adatok kezel6s6nek a jogcime:

a

szerzodls teljesltese, illetoleg jogszab6lyi

kotelezettseg teljes ltese.
GDPR '10. cikkei szerinti kulonleges adatokat az adatkezelo nem kezel
hozzdjSruldrs me{s Ugyekre is vonatkozik a k6relmet egy6rtelmtien meg kell
kUlonb6ztetni oly modon, hogy az vil6gos 6s egy6ftelmU legyen.
Az 6rintett hozzitjlrulits6t tartalmazo olyan nyilatkozat, amely s6rti a Rendeletet,
kotelezo erovel nem blr,

Ha

a

A T6rsasdg nem kotheti szerzod6s megkdteset, teljesit6set olyan szem6lyes
adatok

kezel6s6hez valo hozzajarulas megaddsdhoz, amelyek

szerzod6s teljes it6sehez.

n"m szuk#gesek

a

A hozzAiarulds visszavondsdt ugyanolyan egyszerri modon kell lehetov6 tenni, mint
annak megaddsdt.

Ha a szemelyes adat felvetel6re az erintett hozziljlrulits6val kerUlt sor, az adatkezelo
a felvett adatokat a torv6ny elt6ro rendelkezesdnek hidnydrban a 16 vonatkozo jogi
kotelezetts6g teljeslt6se celj6bol tov5bbi kulon hozzAjarulAs n6lkUl, valamint a2

6rintett hozzajarullsdnak visszavon6s6t kovetoen is kezelheti.

Azadatkezelo a TEAOR'O8 M.n.s egyeb oktatds kdreben adatfeldolgoz6nakminosUl.
Kozvetlen kapcsolatot a Miskolc Vdrosi Szabadid6k6zpont / 3530 ltttrst<olc Gorgey
Artur utca 19 sz6m alatti p6lyauzemeltetovel, illetve a szabadid6 kdzpont
alkalmazottaival tart 6s az lltaluk megnevezett pedagogussal n6v, telefonsz6m
kozl6s6vel.

Jogi kdtelezetts69 teljesit6s6n alapul6 adatkezel6s

A jogi kdtelezettsdgen alapulo adatkezelds eset6n a kezelhet6 adatok k6r6re, az
adatkezeles c6ljdra, az adatok tdrolds6nak idotartamAta, a cimzettekre a mindenkor
hatdlyos, az adott tevekenyseget erinto jogszab6lyi rendelkezesei irSnyad6k.

Az adatkezel6s az erintett hozzljArulAsatol fUggetlen, mivel az adatkezel6st
jogszab6ly hatArozza meg.
Az 6rintettel az adatkezel6s megkezdese el6tt kdzolni kell, hogy az adatkezel6s
kdtelezo.
Az 6rintett jogainak el6segit6se

A T6rsasdg valamennyi adatkezel6se sordn kdteles biztositani az 6rintett jogainak
gyakorldsdt.

Tilj6koztat6s az 6rintett szem6ly jogairol
Az erintett taiekozlatAst kerhet szem6lyes adatai kezel6serol, kerheti annak
helyesbites6t, torl6s6t es elhet tiltakozdsi jog6vaL
Adatkezelo biztositja az 6tl6thato tdjekoztatdst, kommunikdciot 6s elosegiti az 6rintett
joggyakorl6sdt.
Adatkezelo egy honapon belUl t6jekoztatja az 6rintettet a jogai gyakorldsdra irdnyulo
k6relme nyom6n hozott int6zked6sekrol. Az 6rintett panaszt nyUjthat be valamely
felUgyeleti hatos6gndl, 6s 6lhet birosdgi jogorvoslati jogdval.

A7 erintett jogosult arra, hogy az adatkezel6ssel 6sszefUgg6 t6nyekr6l 6s
informdciokrol az adatkezel6s megkezdeset megel6zoen r6!2tetes mindenre
kite rjed 6 tljekoztatast ka pj o n.

lgy az adatkezel6s c6lj6rol, a clmzettekrol, a szem6lyes adatok tdrol6sdnak
idotartamdrol, a szem6lyes adatokhoz valo hozzdf6r6sr6l, azok m6dosltdsdnak
lehetosegerol valaminl az 6rintett adathordozhatosdghoz valo jog6rol, tovdbb6
U gye leti h atosdg h o z cimzett pa n a sz beny ujt6 s6 n a k j og d ro

fe

I

a
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Ha az adatkezelo tovdbbi adatkezel6st klv6n v6gezni, azt megel6z6en tilekoztatnia
kell az 6rintettet.
Ha az adatkezelo a szem6lyes adatokat nem az 6rintettol szerezte meg, az 6rintettet
t6j6koztatnia kell a szem6lyes adatok kategori6i16l, valamintazok forrdsd161 6s adott
esetben arrol, hogy az adatok nyilv6nosanhozz1f1rhet6 forrdsokbol szArmaznak-e.

Az adatkezel6s korldtozfsa eset6n az ilyen szem6lyes adatokat a tdrolds kivetelevel
csak az 6rintett hozzfjArul6sdval lehet kezelni.
Az 6rintett jogosult arra, hogy korl1tozza az adatkezel6st, ha az adatok pontoss6ga
vitathato, az adatkezel6s jogellenes, vagy m6r nincs szUks6g a szem6lyes adatokra.

Az adatkezelonek k6sedelem nelkUl t6j6koztatnia kell az 6rintettel az adatv6delmi
incidensrol. E t6jekoztatdsban ismertetni kell az adatv6delmi incidens jelleg6t, 6s
kozolni kell a kapcsolattarto nev6t es el6rhetos6geit.

lsmertetni

kell az

adatv6delmi incidensbol eredo,

valoszinrisitheto

kovetkezm6nyeket, az elhAritAs6ra tett int6zked6seket.

Kezelt adatok biztons6g6t szolgSlo technikai 6s szervez6si
int6zked6sek
Az informdcio 6s adatbiztons6g v6delmet az aldbbiak szolgdljdk.
NAS (halozati adatt6rolo) Tipusa: Asustor AS1004T
Adatbiztonsdg:
Az adatok alapmappdban rendezettek. Minden alapmapp6hoz kUlon jogosultsdg
ta rtozi k. Eze n j ogosu lts6g hoz a hozzAf 6r6st fel haszn dlon6v/jelsz6 p6ros
megad6s6val lehet kapni. Minden felhasznAlo a sajdt jogosults6gi szintjehez rendelt
felhaszn dlon6v/jelszo pdrossa I csatlakoztk az eszk1zhoz.
Maga azeszk1z kulso hAlozatrol nem 6rheto el,kizArolag a c6ges hAlozatba
bejelentkez6s utdn.
Munkaeszkozok:
Operdcios rendszer Windows 10 Professional x64 HUN.
lrodai szoftverek. Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint, Acces, Adobe Acrobat
DC 6s a kapcsol6do segedprogramok 6s bong6szo programok / Crome, Firefox
Microsoft Edge /.
Minden munkadllomds viruskereso 6s k6m program v6delemmelfelszerelt. Minden
munkadllom6st be6oitett trizfal is v6d.

Jogorvoslat
a)Felrigyeleti szerv:
A bejelentest a NAIH aldbbi el6rhetos6gein lehet megtenni:
Nemzeti Adatvedelmi 6s Inform6cioszabads6g HatosSg
Postacim: 1125 Budapest, Szildgyi Erzs6betfasor 221C.

E-mail: uovfelszolqalat@naih.
Telefon. +36 (1) 391-1400
Fax. +36 (1) 391 -1410
Honlap: www.naih.hu

h
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A NAIH vizsgdlat6ra vonatkozo r6szletes szabdlyokat az Info. tv. 52-58. g-ai (GDPR
Vl I l. fejezete) tartalma znak.

b) Birosagi elj6r6s kezdem6nyez6se

Az 6rintett jogainak megs6rt6se eset6n az Info.tv. 22. S (1) bekezdese (GDPR 79.
cikke) alapjdn biros6ghoz fordulhat, a bir6sdg ezen Ugyben soron klvUlj6r el.
A per elbir6l6sa a torv6nyszek hatdskor6be tartozik,

A per az 6rintett v6laszt6sa szerint az 6rintett lakohelye vagy tarlozkoddsi helye
szerint illet6kes torvenysz6k el6tt is megindithato.

A torv6nysz6kek felsoroldsa 6s elerhetosege az alabbi linken keresztUl tekintheto
meg:
www,

bi

rosaq.

h

u/torvenvszekek

Kelt, Miskolcon, 2018. mdjus 25.

adatkezelo alSi16sa

