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11. sz. melléklet

Adatkezelési tájékoztató jogi személy partnerek természetes személy képviselőinek
elérhetőségi adatai kezeléséről
Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!
Tájékoztatom, hogy az Európai Uniós, személyes adatok kezelésének védelméről szóló törvény, az Európai
Unió Általános Adatvédelmi Rendelete – EU 2016/679, röviden: GDPR hatálya, a Tisza-tavi Sporthorgász
Közhasznú Nonprofit Kft.-re, az Ön személyes adatainak kezelőjére is kiterjed.
Adatkezelő elkötelezett partnerei és azok kapcsolattartói személyes adatainak védelme iránt, és kiemelten
fontosnak tartja a személyek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Kötelezettséget vállal
arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az európai és a hatályos nemzeti
jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden
olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Adatkezelő és elérhetőségei
Név: Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.
Képviseletében: Hegedüs Gábor ügyvezető igazgató
Telephely: 5350 Tiszafüred, 1442/50 hrsz.
Levelezési cím: 5350 Tiszafüred, Pf. 76.
Telefon/fax: 06-59/352-273
Email: info@sporthorgasz.eu
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Kezelt adat
kategóriája

Adat forrása

Adatkezelés célja

név

Szerződött
partner

telefonszám

Szerződött
partner

nem közbeszerzési
eljárásban érkező
ajánlata elbírálása
(ajánlattevő által
delegált személy
esetén); nem
közbeszerzési
eljárásban történő
szerződéskötés
(partner által delegált
személy esetén); nem
közbeszerzési
eljárásban kötött
szerződések
teljesülése (partner
által delegált személy
esetén); üzleti
kapcsolattartás,
névjegykártyakezelés,
dokumentumok
iktatása, postakönyv
vezetése, posta
kézbesítése

email-cím

Szerződött
partner

munkakör

Szerződött
partner

Adatkezelés
jogalapja

GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pont:
jogos érdek
A szerződéses
partnerek jogos
érdekének
érvényesítése
előnyt élvez a
képviseletet
ellátó
természetes
személy
személyes
adataihoz fűződő
rendelkezési
jogához képest,
mivel az, a
képviseleti jog
ellátásához
szükséges és
arányos
korlátozás.

Adattárolás
időtartama,
törlés időpontja
Ha az adat a
szerződésben
szerepel: a
szerződés
megszűnésétől
számított 8 év

Ha az adat nem a
szerződésben
szerepel: a
szerződés
megszűnésétől
számított 5 év

Adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan
Személyes adatok címzettjei: Adatkezelő szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó
munkavállalói, adatfeldolgozói. Az Adatkezelő részéről az adatokhoz az Adatkezelő munkavállalói abban a
körben férnek hozzá, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges.
Adatkezelő a fenti adatkezelést részben saját adataiként kezeli, részben az adatokat az alábbi
adatfeldolgozóknak továbbítja feldolgozás céljából.
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Tevékenység

Adatfeldolgozó/címzett

Adatfeldolgozó/c

neve

ímzett

Jogalap

elérhetősége
jogi képviselet

Dr. Wahl István Ügyvédi

Dr.

Wahl

Iroda

István

szerződés teljesítése

06/30 93346-36

könyvvizsgáló

Szarvas Imréné

Szarvas

Imréné

szerződés teljesítése

06/30 37665-65
webtárhelyszolgáltató

Color and Code Kft.

Koklács

Kata

szerződés teljesítése

06/30 432-33-94
Hírlevélszolgáltató,

E.N.S.

terjesztő

Rendszerintegrációs Zrt.

Területi

horgászjegyek

Informatikai

IKRON Kft.

és

06/20 222-00-11

6726

Szeged

készletkezelő

fasor 112.

programjának fejlesztése

06/62 552-465

szerződés teljesítése

Fő

szerződés teljesítése

MIK AZ ÖN JOGAI A SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓAN?

Hozzáférési jog

Joga van visszaigazolást kapni arról, hogy cégünk feldolgoz-e Önnel
kapcsolatos személyes adatokat, vagy sem, valamint hozzáférhet a cégünk
rendelkezésére álló, Önnel kapcsolatos személyes adatokhoz.

A helyesbítés joga

Jogában áll kérni, hogy cégünk helyesbítse személyes adatait, amennyiben
azok pontatlanok, vagy kiegészítse azokat, ha nem teljesek.

Az adatok tárolásának
megszüntetéséhez
vagy
törléséhez való jog

Kérheti, hogy személyes adatait töröljük, amennyiben – egyéb okok mellett
– az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
összegyűjtötték.

Korlátozási jog

Joga van kérni az adatok feldolgozásának korlátozását, amely esetben
azokat kizárólag a reklamációk gyakorlására vagy védelmére tartjuk fenn.

Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.
5350 Tiszafüred, 1442/50 hrsz.
Levelezési cím: 5350 Tiszafüred, Pf. 76.
Cégjegyzékszám: Cg. 16-09-011159 Szolnok Megyei Cégbíróság
Adószám: 20799764-1-16
Telefon/fax: 06-59/352-273
Email: info@sporthorgasz.eu
Honlap: www.sporthorgasz.eu

A hordozhatósághoz való
jog

Önnek joga van személyes adatait strukturált, általánosan használt és
gépileg olvasható formában megkapni, és azokat egy másik félnek átadni,
amennyiben az adatkezelés beleegyezésen vagy szerződésen alapul, és
automatizált módon történik.
E jog értelmében Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes
adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik Adatkezelőnek továbbítsa
cégünk.

Kifogásoláshoz való jog

Kifogásolhatja, hogy személyes adatai cégünk nyilvános vagy jogos
érdekeken alapuló kezelése tárgyát képezzék , ideértve a profilalkotást is.
Ebben az esetben cégünk leállítja az adatfeldolgozást, kivéve a kényszerítő
jogos indokokból történőeket, vagy az esetleges reklamációk gyakorlását
vagy védelmét.

Automatikus
döntések

Önnek joga van arra, hogy ne képezze kizárólag automatizált feldolgozáson
alapuló döntések tárgyát, ideértve a profilalkotást is, amely joghatással
bírhat Önre, vagy hasonló módon érintheti Önt. Az ilyen jog gyakorlása
azonban nem lehetséges, ha az ilyen döntésre az Ön és cégünk közötti
szerződés megkötéséhez vagy végrehajtásához van szükség; vagy ha a
cégünkre alkalmazandó jog szerint engedélyezett, feltéve, hogy megfelelő
intézkedéseket hoz az Ön jogai, szabadságjogai és jogos érdekei védelme
érdekében; vagy ha az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

egyéni

Reklamáció benyújtásához
való jog

Joga van reklamációt benyújtani a magyar felügyeleti hatósághoz.
(elérhetőségek lentebb)

A fentieken túlmenően személyes adatok –esetlegesen- harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére történő továbbítása esetén Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó
megfelelő garanciákról.
INTÉZKEDÉS FENTI KÉRELME NYOMÁN
Indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül
tájékoztatjuk Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról, a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt.
Ha és amennyiben nem teszünk intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól,
valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati
jogával.
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E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást Adatkezelő.
AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
a)

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b)

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét;

c)

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos
eszközök.

A személyes adatokat Adatkezelő részben papír alapon őrzi, ezeket zárt szekrényekben tárolja, és a területre
történő belépés korlátozásával is védi. Az adatok nagy részét elektronikusan tárolja Adatkezelő.
Adatkezelő és adatfeldolgozóinak informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel
támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról
szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Az adatbázisok jelszóval védettek, hozzáférésük engedélyhez kötött. Az adatok és a hozzáférések
karbantartása, felülvizsgálata, biztonsági mentése rendszeres. A feljogosított felhasználók kötelesek ismerni
a számítógépek használatára vonatkozó szabályzatot és kötelesek az abban foglaltakat betartani.
ADATVÉDELMI INCIDENS
Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi
incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé
válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint
az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet Adatkezelő, amely tartalmazza az érintett személyes
adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját,
körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK
Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy
az adatvédelmi incidens a tudomására jutott Adatkezelőnek, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak,
kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira
és szabadságaira nézve.
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ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
-

Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, email címe, arcképe,
hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható következtetés.

-

Hozzájárulás: az érintett akaratának 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.

-

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság), illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl. egyesület), amely meghatározza az adatok kezelésének
célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre vonatkozó döntéseket.

-

Adatkezelés: az adatokon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele,
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, törlése,
megsemmisítése, kép- vagy hangfelvétel készítése stb.

-

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

-

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így például
az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.

-

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.

Amennyiben cégünk adatkezelésével kapcsolatban problémája, kérdése van, forduljon az Adatkezelőhöz,
fenti címen.
Panasz esetén elsősorban a fent megjelölt elérhetőségeken tehet panaszt, de jogában áll személyes
adatainak általunk történő kezelésével kapcsolatban panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz is:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 1 3911 400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://www.naih.hu/
Vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Adatkezelő vállalja, hogy ezen
eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre
vonatkozó adatokat a NAIH vagy az érintett bíróság részére kiadja.
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KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet 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.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a
jelen tájékoztatóban, Adatkezelő – jelen tájékoztatóval azonos követelményeket támasztó – belső
szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges
változásokról az érintetteket a változások átvezetését követően az irodájában közzétett közlemény útján
tájékoztatja.
Ha Ön az adatvédelmi jogaival kapcsolatban további információkat szeretne kapni, kérjük forduljon az
adatvédelmi kapcsolattartóhoz.

A tájékoztató elkészítése során Adatkezelő figyelemmel volt az alábbi jogszabályokra:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi
követelményeiről.
Infotv.
Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
GDPR vagy
Rendelet
Az Európai Parlament és 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
Mt.
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
Ptk.
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Sztv.
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
Tiszafüred, 2018. október 24.

Hegedüs Gábor
ügyvezető igazgató
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