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I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I. 1. A szabályzat célja
Az STU Repülés-technológiai Felületkezelő Kft. (a továbbiakban Társaság) az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács 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 szóló 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) alapján a
személyes adatok védelmét, illetve a közérdekű adatokkal kapcsolatos feladatok ellátásnak rendjét a
jelen szabályzatban állapítja meg.
A szabályzat célja, hogy
-

-

meghatározza a Társaságnál vezetett – személyes adatokat tartalmazó manuális vagy
számítógépes – nyilvántartások kezelésének rendjét,
biztosítsa az adatvédelem alkotmányos és polgári jogi elveinek, az adatbiztonság
követelményeinek érvényesülését;
megakadályozza a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok
megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy bármely egyéb jogsértést;
továbbá
a fentiek alapján szabályozza a Társaság belső adatkezelés rendjét.

Jelen szabályzat célja azon belső szabályok és eljárásrendek kialakítása és egyedi intézkedések
megalapozása, amelyek biztosítják, hogy a Társaság tevékenysége megfeleljen a GDPR és az Infotv.
hatályos előírásainak, és elősegítse az érintettek jogainak érvényesítését, és ezzel megvalósuljon a
Társaság tevékenységét teljes egészét átfogó adatvédelmi mechanizmus.

I. 2. A szabályzat hatálya
a) A szabályzat szervezeti és személyi hatálya kiterjed a Társaság minden szervezeti egységére, az
Társasággal munkaviszonyban álló minden munkavállalóra, illetve minden más,
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyre és a kiszervezett tevékenységet végző
közreműködőkre is, akik tevékenységük során személyes adatot kezelnek.
b) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi munkavállalója és alvállalkozója által
folytatott valamennyi – személyes adatokat érintő – számítógépes és manuális adatkezelésre,
illetve adatfeldolgozásra, ideértve az adattovábbítást is.
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A szabályzat hatálya nem terjed ki az informatikai eszközökkel összefüggő technikai
adatvédelemre, amelyről az Informatikai Biztonsági szabályzat (IBSZ) rendelkezik, továbbá a
közérdekű adatok megismerésének általános szabályaira, melyet a Közérdekű adatok
megismerésének és közzétételének rendjéről szóló szabályzat szabályoz, továbbá az iratok
kezelésével összefüggő iratvédelmi, iratkezelési szabályokra, melyeket az Iratkezelési
Szabályzat rendez.
c) A szabályzat időbeli hatálya annak elfogadásától, a szabályzat visszavonásáig vagy
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új szabályzat kiadásáig terjed.

I. 3. A szabályzat rendszeres felülvizsgálata
A szabályzat, illetve a melléklete(i)nek felülvizsgálatára az alábbiak szerint kerül sor:
-

rendszeres időközönként, a belső felülvizsgálatok során,
minden olyan esetben soron kívül, amikor a jelen szabályzatban leírtakhoz képest jelentős
változás történik,
az eredeti szabályozás alapjait érintő bármely változás (különösen jogszabály, vagy belső
szervezeti, illetve feladatváltozás) esetén soron kívül.

A szabályzat elkészítése és aktualizálása az adatvédelmi felelős feladata.
A szabályzatot, annak előkészületét követően, de a kihirdetés előtt az ügyvezető hagyja jóvá.

II.) ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
a)

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 vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

b)

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;

c)

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
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d)

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez,
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy
előrejelzésére használják;

e)

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes
adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt
külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy
azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet
kapcsolni [GDPR 4. cikk 5. pont];

f)

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető;

g)

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

h)

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében, megbízásából vagy rendelkezése alapján,
személyes adatokat kezel;

i)

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;

j)

harmadik fél: 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;

k)

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;

l)

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
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megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.

III.) RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
III.1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek:
A Társaság a személyes adatok kezelése során az alábbi elveket alkalmazza:
a) A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni (tisztességes és törvényes adatkezelés elve).
b) Személyes adat kezelése kizárólag meghatározott, egyértelmű és törvényes célból történhet,
az adatok kezelése nem végezhető célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség
elve).
c) A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy
legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság elve).
d) A személyes adatoknak pontosnak és ahol szükséges, naprakésznek kell lenniük (pontos és
naprakész adtakezelés elve).
e) A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi
lehetővé (korlátozott tárolhatóság elve).
f)

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezeti
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az
adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével
vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmasság elve).

g) Az adatkezelő felelős a jelen szabályzatban meghatározott alapelveknek való megfelelésért,
továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. Ennek megfelelően a munkatársak is
úgy kötelesek eljárni, hogy szükség esetén az alapelveknek való megfelelés igazolására
felettesük felhívására képesek legyenek (elszámoltathatóság elve).

III.2. Az adatkezelés általános elvei
A Társaság a személyes adatkezelésre vonatkozó gyakorlatát a GDPR, a vonatkozó hatályos egyéb
jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozóan a szabályzat elkészítésének idején elérhető „jó
gyakorlatok” alapján alakítja ki. Feladatainak ellátása körében személyes adatot csak a hatályos hazai
és uniós jogszabályok és jelen szabályzat előírásainak betartásával kezel.
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Az adatok kezelésére csak előre meghatározott, az érintettel előre közölt, tisztességes célból kerül sor.
Az adatkezelés célhoz kötöttsége az adatkezelés egész folyamatában érvényesül. A Társaság
gondoskodik arról, hogy az adatkezelés a célra figyelemmel indokolt kell legyen és a legszükségesebb
mértékre kell korlátozódjon. A személyes adatok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem
egyeztethető módon.
A Társaság által személyes adat kezelése kizárólag jogszerűen, tisztességes eljárás keretei között és
átlátható módon történhet. Az adatkezelés kizárólag akkor és annyiban jogszerű, ha legalább a GDPR
6. cikk (1) bekezdésében foglaltak (jogalapok) egyike teljesül.
A Társaság gondoskodik arról, hogy az érintett könnyen hozzáférhető, közérthető módon megfelelő
tájékoztatást kapjon arról, hogy adatait hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogyan és kik tekintenek
be vagy milyen egyéb módon kezelik.
A Társaság folyamatosan gondoskodik az adatok naprakészen tartásáról. Az adatkezelésnek pontosnak
kell lenni, a cél szerinti pontatlan adatkezelés haladéktalanul helyesbítendő, azaz a Társaság minden
észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés célja szempontjából pontatlan
személyes adatokat törölje vagy helyesbítse.
A Társaság az adatokat olyan módon tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a cél eléréséhez
szükséges mértékben teszi lehetővé.
A Társaság a feladatellátása során kezelt személyes adatokat az adott ügytípusra vonatkozó ágazati
jogszabályok, illetve a mindenkori iratkezelési szabályoknak megfelelő időtartamig tárolja. A Társaság
törli a személyes adatot minden esetben, amikor az adatkezelés célja megszűnt és jogszabályi
kötelezettség vagy jogos érdek nem áll fenn az adat további tárolásával, kezelésével kapcsolatban.
Az adatok kezelése során a megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a
személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,
véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.
A Társaság adatfeldolgozó igénybevétele során, csak olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki vállalja,
hogy a személyes adatok védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, valamint betartja
az adatkezelő szabályait és egyedi utasításait. Törekszik arra, hogy csak olyan adatfeldolgozót vegyen
igénybe, amely – különösen szakmai, megbízhatóság és erőforrások vonatkozásában – az adatvédelmi
követelmények teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket biztosítja, ideértve az
adatkezelés biztonságát is.

III.3. Az adatkezelés jogalapja
a)

Az érintett hozzájárulása
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A hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül
kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. A
hozzájárulást az adatkezelés megkezdését megelőzően kell beszerezni.
Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak
kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:
-

Társaság hivatalos helységeiben, írásban, a személyes adatkezeléshez hozzájárulást tartalmazó
nyilatkozattal;
elektronikus úton, a Társaság által kezelt bármely weboldalon megvalósított kifejezett
hozzájárulásával, „Elfogadom” tartalmú jelölőnégyzet kipipálásával, vagy egyéb szolgáltatások
igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokkal, bejelentkezéssel.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az adatot megszerző szervezeti egység köteles beszerezni
az érintett hozzájárulását.
Mivel a hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre
kiterjed, így az egyes munkafolyamatoknál a hozzájárulás meglétét - amennyiben nem automatikus
rendszeren alapul - ellenőrizni szükséges.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
b)

Szerződéses viszonyon alapuló adatkezelés

Szerződésen alapuló adatkezelés esetén az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben az érintett az egyik fél, vagy az e szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére
történő lépések megtételéhez szükséges. Szerződésen alapuló adatkezelés esetén is fokozottan
figyelemmel kell lenni az adattakarékosság elvére. Ennek megfelelően szerződésben szerepeltetni és
szerződéssel kapcsolatban személyes adatot kezelni csak a szerződés teljesítéséhez szükséges
mértékben lehet.
c) Jogi kötelezettség teljesítésével összefüggő adatkezelés
Személyes adat kezelése lehetséges, ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges. A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére,
az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály
rendelkezései irányadók.
d) Létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés
Ezen jogalapon csak akkor és addig folytatható adatkezelés, ha az egyéb jogalapon nem végezhető, és
az szükségesnek és arányosnak mutatkozik.
e) Közérdekű feladat ellátása és közhatalmi jogosítvány gyakorlása
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Személyes adat kezelése lehetséges, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
f)

Jogos érdeken alapuló adatkezelés

Személyes adat kezelése lehetséges, ha az az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett
olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé.

III.4. Adatkezelés
A Társaság által kezelt adatok fajtái:
a) Partnerek és kapcsolattartók adatainak kezelése
Amennyiben a Társaság a szervezetén kívüli természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi
személyiség nélküli gazdasági társasággal köt szerződést vagy folytat egyeztetéseket szerződéskötés
érdekében. A személyes adatok kezelésének célja: szerződés megkötése, és teljesítésének biztosítása,
illetve a felek közötti kommunikáció és hatékony együttműködés biztosítása. A személyes adatok az
adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre
kerülnek.
b) A nyilvántartási célú adatkezelés
Az Infotv-ben, továbbá más jogszabályokban előre meghatározott adatkörök alapján gyűjtött
adatfajtákból álló adatállományt hoz létre, az adatkezelés időtartama alatt biztosítva az adatok
különböző jellemzők alapján történő visszakereshetőségét, lekérdezhetőségét.
c) A munkavállalók személyes adatainak kezelése
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt.), és a munkaviszonyra
vonatkozó egyéb jogszabályok keretei között történik. A személyügyi nyilvántartási adatbázis
létrehozásának célja a munkaviszonyra és álláspályázatra vonatkozó adatok, tények dokumentálása,
nyilvántartása a munkaviszony létrehozásával, teljesítésével, valamint megszüntetésével
összefüggésben, továbbá a munkaviszonyból származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése
a munkaszerződésben foglalt előírásoknak, valamint az Mt. rendelkezéseinek megfelelően. A
személyügyi nyilvántartás adatai a munkaviszonnyal kapcsolatos tények és adatok megállapítására,
adózási és bérszámfejtési célból, munkaügyi viták rendezése során, a besorolási követelmények
igazolására, valamint statisztikai adatszolgáltatásra, hatósági bejelentési kötelezettségek teljesítésére,
továbbá a Társaság tulajdonosi joggyakorlója felé beszámolási kötelezettség teljesítésére használhatók
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fel. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Munkavállaló
kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve a munkaviszony létesítéséhez, teljesítéséhez és
megszüntetéséhez szükséges személyes adatokat, amelyeket a Társaság az Mt. és a munkaviszonyra
vonatkozó egyéb jogszabályok által előírt határidőig őriz meg.
d) Felvételre vagy adatbázisba jelentkező munkavállalók személyes adatainak kezelése
A pályázatok, önéletrajzok kezelésének célja a jelentkezés, pályázat elbírálása, álláskereső adatbázisba
történő felvétele, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. A személyes adatok az adatkezelés céljának
megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

III.5. Az adattovábbítás feltételei
A Társaságon belül egy szervezeti egység személyes adatot csak olyan szervezeti egységhez
továbbíthat, amelynek feladatellátásához a személyes adatok megismerése és kezelése szükséges és
az adatkezelésre megfelelő jogalappal rendelkezik.
Harmadik személyek részére személyes adatok törvényi felhatalmazása alapján, vagy akkor
továbbíthatók harmadik szervnek vagy személynek, ha az adatátadáshoz az érintett írásban
hozzájárult, és ha az adatkezelés feltételei és céljai az adatot átvevő szervezetnél vagy személynél
minden egyes adatra nézve teljesülnek. Az adattovábbítás feltételeinek megléte és a célhoz kötöttség
az adattovábbítás jogszerűségének együttes követelménye.
Harmadik személy vagy szerv adattovábbítási kérelmének elbírálása – a törvényben kötelezően előírt
adattovábbítás kivételével – a Társaság ügyvezetőjének vagy az adatot kezelő szervezeti egység
vezetőjének hatáskörébe tartozik, mellyel kapcsolatban kikérheti az adatvédelmi felelős álláspontját.
Amennyiben azt jogszabály nem teszi lehetővé, vagy az érintett a hozzájárulását nem adta meg, a
személyes adatokat – kivéve a törvényi felhatalmazáson alapuló adattovábbítást – harmadik félhez
nem lehet továbbítani.

III.6. Adatfeldolgozás
Társaság jogosult az általa kezelt és tárolt adatok feldolgozása céljából adatfeldolgozót megbízni.
adatfeldolgozónak minősül az adatkezelő megbízásából, annak utasításai szerint adatfeldolgozási
tevékenységet végző szervezet/szervezeti egység/személy.
A megbízott adatfeldolgozóval a Társaság adatfeldolgozói megállapodást köt.
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok felhasználásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az
Info tv., és a GDPR rendelet, a Társasággal megkötött adatfeldolgozói megállapodás, valamint – az
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adatkezelésre vonatkozó törvények keretei között – az adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozási
műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.
A Társaság nyilvántartja az adatfeldolgozók körét, az általuk ellátott szolgáltatás/adatfeldolgozás
célját, valamint az általuk feldolgozott adatok körét.

III.7. Az érintettek jogai
a) Tájékoztatáshoz való jog
Az érintettek részére megfelelő tájékoztatást kell nyújtani az adatkezelés tényéről és az adatkezeléssel
kapcsolatos egyéb információkról, így különösen:
-

az adatkezelő személyéről, elérhetőségeiről és képviselőjéről;
az adatkezelés céljáról és jogalapjáról;
a kezelt személyes adatok kategóriáiról;
az esetleges külföldi adattovábbítás tényéről és körülményeiről;
az adattárolás időtartamáról;
az adatkezelés időtartamáról;
az érintetti jogokról;
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásának
lehetőségéről és módjáról;
amennyiben az adatok nem az érintettől származnak, az adatok forrásáról;
az adatvédelem érdekében megtett technikai és szervezési intézkedésekről;
az érintett rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről;
az adatvédelmi felelős személyéről és elérhetőségeiről.

b) Hozzáféréshez való jog
Az érintett részére – megkeresés esetén – visszajelzést kell adni az adatkezelés során
-

a kezelt személyes adatok köréről;
az adatkezelés céljáról;
a kezelt személyes adatok kategóriáiról;
a személyes adatok címzettjeiről vagy a címzettek kategóriáiról;
az esetleges külföldi adattovábbítás tényéről és körülményeiről;
az adattárolás időtartamáról;
az érintetti jogokról;
az adatok forrásáról;
az érintett rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről.

c) Helyesbítéshez való jog
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A pontos és naprakész adatkezelés elvének érvényesítése érdekében az érintett kérésére a Társaság
haladéktalanul köteles helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Az érintett kérésére a Társaság haladéktalanul köteles a hiányos személyes adatokat kiegészíteni, ezen
kötelezettség teljesítése során azonban figyelemmel kell lenni a célhoz kötöttség és az
adattakarékosság elvére.
Amennyiben a helyesbítést az érintett kérte, a helyesbítés megtörténtéről, illetőleg esetleges
elutasításáról – az elutasítás indokaival együtt – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított 30 napon belül dokumentált módon értesíteni kell.
Amennyiben a Társaság a helyesbíteni vagy kiegészíteni kért személyes adatot adatkezelő vagy többes
adatkezelés esetén másik adatkezelő részére átadta, haladéktalanul tájékoztatni kell az
adatfeldolgozót, illetőleg a másik adatkezelőt az adat helyesbítéséről, illetőleg kiegészítéséről, kivéve
ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére
tájékoztatni kell ezen címzettekről.
d) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
Az érintett kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni a rá vonatkozó személyes
adatokat (törléshez való jog), ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
-

a személyes adatok kezelésére már nincs szükség abból a célból, amelyből az adatokat
kezelték;
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hozzájárulását az érintett visszavonja, feltéve, hogy
az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az automatizált adatkezelés ellen, feltéve, hogy nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre;
a Társaság a személyes adatokat jogellenesen kezelte;
a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó nemzeti vagy európai jogszabályban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Törlés esetén biztosítani kell, hogy a törölt adat az elektronikus rendszerekben se lehessen
visszaállítható. A törlés megtörténtét jegyzőkönyvezni kell.
Amennyiben a törlést az érintett kérte, a törlés megtörténtéről, illetőleg esetleges elutasításáról – az
elutasítás indokaival együtt – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30
napon belül dokumentált módon értesíteni kell.
Amennyiben a Társaság a törölni kért személyes adatot adatkezelő vagy többes adatkezelés esetén
másik adatkezelő részére átadta, haladéktalanul tájékoztatni kell az adatfeldolgozót, illetőleg a másik
adtakezelőt az adat törléséről, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatni kell ezen címzettekről.

SZ-LE-02-H-01
STU Repülés-technológiai Felületkezelő Kft.

12 / 21

2021.05.01.

SZABÁLYZAT
Regulation

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Doku. azonosító / Document ID

Revízió szám / Revision number

Hozzáférés / Access level

Kiadás dátuma / Issue date

SZ-LE-02-H

01

C5

2021.04.01.

Amennyiben a Társaság korábban nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt – a GDPR és jelen
szabályzat alapján – törölni kell, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembe
vételével meg kell tenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideérve a technikai intézkedéseket is –
annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a
szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését (elfeledtetéshez való jog).
e) Az adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog
Az érintett kérésére a Társaság haladéktalanul korlátozza az adatkezelést, ha
-

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (a korlátozás arra a legrövidebb időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);
a Társaság az adatokat jogellenesen kezeli, de az érintett nem kérte azok törlését, csak azok
korlátozását;
a Társaságnak – az adatkezelés céljára figyelemmel – már nincs szüksége a személyes adatokra,
de az érintett igényli azokat védendő magánérdekből;
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (a korlátozás arra a legrövidebb időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Társaság ellenőrizze, hogy a Társaság indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos érdekeivel szemben).

-

Korlátozás esetén az adatkezelést ténylegesen végző szervezeti egység vezetője az adatvédelmi
felelőssel való konzultációt követően jelöli ki a felelősöket és ad utasítást a korlátozás végrehajtására.
Korlátozás esetén biztosítani kell, hogy a törölt adat az elektronikus rendszerekben is korlátozásra
kerüljön. A korlátozás megtörténtét jegyzőkönyvezni kell.
Amennyiben a korlátozást az érintett kérte, a korlátozás megtörténtéről, illetőleg esetleges
elutasításáról – az elutasítás indokaival együtt – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított 30 napon belül dokumentált módon értesíteni kell.
Amennyiben a Társaság a korlátozni kért személyes adatot adatkezelő vagy többes adatkezelés esetén
másik adatkezelő részére átadta, haladéktalanul tájékoztatni kell az adatfeldolgozót, illetőleg a másik
adtakezelőt az adat korlátozásáról, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy
erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatni kell ezen címzettekről.
f)

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérésére a Társaság a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban rendelkezésére bocsátja, feltéve, hogy
-

az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és
kizárólag az érintett által átadott adatokra korlátozódik.
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g) Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon személyes adatainak
közérdekű jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladattal kapcsolatos kezelése vagy az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése kapcsán végzett adatkezelés ellen.
Ha a Társaság a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti.
Tiltakozás esetén az adat akkor kezelhető tovább, ha a Társaság bizonyítani tudja, hogy az adatkezelést
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Az érintett tiltakozása esetén – az esetleges elutasítás indokaival együtt – haladéktalanul, de legkésőbb
a tiltakozás beérkezésétől számított 30 napon belül dokumentált módon értesíteni kell az érintettet.
h) Jogorvoslathoz való jog
A felügyeleti hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy
személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye
fennáll.
A felügyeleti hatóság elnevezése: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;
székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
telefonszáma: 1/391-1400;
faxszáma: 1/391-1410;
elektronikus levélcíme: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az érintett a Társasággal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Társaság illetve az
általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott előírások megsértésével kezeli. A perben megindítható az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is (https://birosag.hu/torvenyszekek )

III.8. Az adatvédelmi felelős
Az adatvédelmi felelős felügyeli, koordinálja a Társaság adatkezelési tevékenységét.
Az adatvédelmi felelőst az ügyvezető jelöl ki, és szakmai feladatellátása során közvetlenül az
ügyvezetőnek tartozik felelőséggel.
A Társaság elősegíti az adatvédelmi felelős megfelelő szakmai feladatellátását, ennek érdekében
biztosítja különösen, de nem kizárólag a feladatai végrehajtásához, a személyes adatokhoz és az
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adatkezelési műveletekhez való hozzáférést, valamint a szakértői szintű ismereteinek fenntartásaihoz
szükséges forrás biztosítását.
Az adatvédelmi felelős nevéről, elérhetőségéről a Társaság munkatársait tájékoztatni kell, a Társaság
honlapján nyilvánosan közzé kell tenni.
A Társaság valamennyi foglalkoztatottja közvetlenül fordulhat az adatvédelmi felelőshöz a személyes
adatok kezelésével és jogaik gyakorlásával összefüggő kérdésben. Valamennyi foglalkozatott köteles
együttműködni feladatellátása során az adatvédelmi felelőssel, különösen olyan megállapodás,
szerződés, szabályzat esetén, amely érinti a Társaság adatkezelési tevékenységét.
Az adatvédelmi felelős
-

-

-

folyamatosan figyelemmel kíséri a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi
változásokat, az adatvédelmi jog területét érintő egyedi hatósági és bírósági döntéseket,
iránymutatásokat, erről rendszeresen tájékoztatja a Társaság vezetését és szükség esetén a
munkatársait;
szakmai tanácsot ad, segítséget nyújt az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok
értelmezésében a Társaság munkatársai részére;
javaslatot tesz jelen szabályzat módosítására, egyéb szabályzatok, illetőleg utasítások
kiadására vagy módosítására, előkészíti a kiadásra vagy módosításra kerülő szabályzatok,
utasítások tervezetét;
a Társaság által végzett belső fejlesztés esetén elvégzi az adatvédelmi hatásvizsgálatot az
informatikai szakterület és szükség szerint bevont más szakterületek együttműködésével;
együttműködik az informatikai szakterülettel az adatvédelem és információbiztonság teljes
körű biztosítása érdekében;
vezeti és naprakészen tartja a Társaság adatvédelmi nyilvántartását;
adatvédelmi incidens esetén közreműködik a szükséges intézkedések megtételében;
az érintettek megkeresése esetén előkészíti az érintettek adatvédelemmel kapcsolatos
megkereséseire adandó választ.

III.9. Adatvédelmi incidens kezelése
Adatvédelmi incidens esetén
a) súlyos incidens valósul meg olyan adatsérülés, adatvesztés esetén, mely valószínűsíthetően
magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve (pl.: a
jogosulatlan hozzáféréssel érintett adatok esete; az olyan adatsérülés, adatvesztés, amelynél
az adatok naplózott állományból nem állíthatóak helyre)
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b) enyhe incidens valósul meg minden olyan esetben, amely nem tartozik az a) pont alá (pl. a
munkavállalók által használt olyan belső rendszerekben az átmeneti szolgáltatásleállás, kiesés,
amely nem jár adatsérüléssel vagy adatvesztéssel).
Adatvédelmi incidens esetén az adatkezelési tevékenységet ténylegesen végző, illetőleg az
adatvédelmi incidenst észlelő munkatárs haladéktalanul köteles jelezni az adatvédelmi incidens
bekövetkezését az adatvédelmi felelősnek.
A Társaság, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatokkal kapcsolatos bármilyen
adatvédelmi jogsértés bejelentésére a Társaság az office@stu.co.hu elektronikus elérhetőséget
működteti, melyet honlapján közzétesz.
Az adatvédelmi felelős az adatvédelmi incidens bejelentést vagy belső rendszerében észlelt jogsértés
gyanúját megvizsgálja és dönt arról, hogy a lehetséges jogsértés kockázatot jelent-e az érintett jogaira
és szabadságaira nézve, és ennek megfelelően az alábbi intézkedéseket teszi:
a) Amennyiben a vizsgálat alapján bebizonyosodik, hogy nem történt adatvédelmi jogsértés, úgy
az erről tájékoztatja az esetleges bejelentőt és az ügyet lezárja.
b) Abban az esetben, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve (enyhe incidens), akkor meghatározza
az adatvédelmi incidens kezelésének módját és felhívja az intézkedésre jogosult személyt az
incidens kezelésére, azonban az illetékes felügyeleti hatóság felé történő bejelentés
mellőzhető.
c) Súlyos adatvédelmi incidens esetén meghatározza az adatvédelmi incidens kezelésének
módját és felhívja az intézkedésre jogosult személyt az incidens kezelésére, emellett a
felügyeleti hatóság e célra rendszeresített internetes felületén haladéktalanul, de legkésőbb
az incidensnek tudomására jutásától számított 72 órán belül köteles bejelenteni az
adatvédelmi incidenst a felügyeleti hatóság részére.
Az adatvédelmi incidensről szóló hatósági bejelentésben legalább:
-

ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek
kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és
hozzávetőleges számát;
közölni kell az adatvédelmi felelős vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó
nevét és elérhetőségeit;
ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
ismertetni kell a Társaság által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
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Amennyiben a vizsgálat alapján bebizonyosodik, hogy nagy kockázattal járó jogsértés történt a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve a Társaság indokolatlan késedelem nélkül,
legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi
incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az
adatvédelmi jogsértés jellegét és közli a felügyeleti hatóság felé kötelezően tett bejelentés
adattartalmát és felvilágosítást ad mindazon lépésekről, melyekkel az érintett megvédheti magát a
jogsértés következményeitől. Az érintett részére adott tájékoztatás minden esetben külön üzenet
formájában (e-mailen, ennek hiányában postai levél útján) kerül továbbításra.
Nem szükséges az érintett adatvédelmi jogsértésről való tájékoztatása, ha
-

-

a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazta, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –,
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
a Társaság az adatvédelmi jogsértést követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben a Társaság az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján (honlapunkon közlemény
közzétételével vagy sajtóközlemény kibocsátásával) tájékoztatja, vagy hasonló intézkedést
tesz, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Szükség esetén az adatvédelmi felelős megfelelő idő elteltével ellenőrzi a javaslata alapján elrendelt
intézkedések teljesítését, az adatvédelmi incidensben érintett személyi kör adatainak kezelésére
vonatkozó szabályok betartását, és az ellenőrzés tapasztalatairól tájékoztatja az ügyvezetőt.
Az adatvédelmi felelős az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:
-

az érintett személyes adatok körét;
az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát;
az adatvédelmi incidens időpontját;
az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait;
a felügyeleti hatóság értesítésének idejét, illetőleg az értesítés elmaradásának indokolását;
az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket;
egyéb megjegyzéseket.

III.10. Adatbiztonság
A Társaság gondoskodik a személyes adatok észszerűen elvárható legmagasabb szintű biztonságáról,
mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt
adatállományok tekintetében. A Társaság megteszi azon technikai és szervezési intézkedéseket és
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kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályokban előírt adatbiztonsági, adatés titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
A Társaság az általa kezelt személyes adatokat köteles védeni a jogosulatlan hozzáférés, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisítés vagy véletlen megsemmisülés és
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatbiztonság szabályainak meghatározásáról a Társaság az adatkezelés kockázatelemzésének,
illetve hatásvizsgálatának elvégzésekor, valamint a szakterületet érintő előíró dokumentumok
kiadásával gondoskodik. A Társaság az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében
gondoskodik az érintett munkavállalók megfelelő felkészítésről és továbbképzéséről.
A Társaság az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében – a
Információbiztonsági Szabályzatában leírtakkal összhangban – gondoskodik különösen:
-

Társaság

a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver,
hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről;
a szervezeti egységek munkavállalói hozzáférési jogainak felülvizsgálatáról;
az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a
rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről;
az adatállományok vírusok elleni védelméről;
az adatállományok, illetve az adatokat hordozó eszközök fizikai védelméről, és az esetlegesen
bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról;
információk jogosulatlan megismerésének és továbbításának megakadályozásáról.

A Társaság a papír alapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket
különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. A személyes adatot tartalmazó papír
alapú dokumentum biztonságának garantálása érdekében elrendelhető különösen a
dokumentumokról lista készítése, a dokumentumok előírt helyen, illetve elzártan tartása, a
dokumentumok felhasználásának bejelentéshez vagy jóváhagyáshoz kötése, a dokumentumokhoz
hozzáférésre jogosultak körének meghatározása. Személyes adatot tartalmazó papír alapú
dokumentum csak zárt borítékban, vagy dokumentum-továbbításra alkalmas, zárt eszközön
továbbítható.
A munkavállalók és a Társaság érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő,
személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától,
kötelesek biztonságosan őrizni és védeni a jogosulatlan hozzáférés, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
megváltoztatás, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az ügyvezető vagy az adatkezeléssel érintett szervezeti egység vezetője kifejezett utasítása hiányában
az elektronikus formában tárolt személyes adatok, vagy személyes adatokat tartalmazó
dokumentumok, adatbázisok külső tárhelyre történő továbbítása, illetve más, harmadik személy által
hozzáférhető eszközökön való használata, megnyitása, tárolása tilos.
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A Társaság valamennyi munkavállalója köteles a személyes adatok kezelése vonatkozásában az alábbi
gyakorlati szabályokat megtartani:
a) a munkavégzés során csak az ahhoz elengedhetetlenül szükséges személyes adatok
kezelhetők, továbbíthatók, az adott feladatot ellátó szervezeti egység vezetőjének felelőssége
a munkafolyamatok ennek megfelelő kialakítása (szükségtelen adathalmozás elkerülése);
b) az informatikai jogosultságok engedélyezésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy személyes
adathoz csak az férhessen hozzá, akinek a munkavégzéséhez az az adat, adatkör
elengedhetetlenül szükséges;
c) személyes adatot tartalmazó papír alapú dokumentum csak zárt borítékban vagy zárt eszközön
továbbítható;
d) e-mailben személyes adatot tartalmazó dokumentum csak kellő körültekintéssel és úgy
továbbítható, hogy biztosított legyen, hogy azt csak az arra jogosult tekintheti meg;
e) a szervezeti egységek által használt közös meghajtókon és a OneDrive alkalmazásban
személyes adatot tartalmazó állomány csak akkor tárolható, ha biztosított, hogy azt csak az
arra jogosultak tekintik meg, a közös meghajtók és a OneDrive mappái esetében a felelős
szervezeti egységet meg kell jeleníteni, az egyes mappákban tárolt adatokért az adott
szervezeti egység vezetője a felelős;
f) a Társaság tulajdonában álló eszközökre, a közös meghajtókra és a OneDrive alkalmazásra
magánjellegű személyes adatot tartalmazó állomány nem tölthető fel;
g) az egyes dokumentumokról, elektronikus adatállományokról készült másolatok száma az
adatkezelés során a szükséges mennyiségre korlátozandó. A már nem szükséges másolatok
késedelem nélkül megsemmisítendők, törlendők;
h) az elektronikus adatállományok szervezeten belüli megosztása e-mail alapú továbbítás helyett
belső hálózaton, jogosított OneDrive található mappákon keresztül történő hozzáférés révén
biztosítandó;
i) az iratokról, melyek korlátozott körben megismerhető adatokat tartalmaznak, a szervezeti
egység vezetőjének utasítása alapján az iktatás során nem készíthető szkennelt iratkép;
j) a munkavállalók kötelesek az általuk nyomtatott, fénymásolt személyes adatokat tartalmazó
dokumentumokat a közös használatú (hálózati) nyomtatóról és fénymásolóról haladéktalanul
magukhoz venni.
A vonatkozó szabályok megtartása mind a Társaság székhelyén, mind külső helyszínen, adott esetben
eseti otthoni munkavégzés és távmunka során is betartandók.

III.11. Adatkezelési nyilvántartás
A Társaság az adatkezelésekről és a hozzájuk kapcsolódó adattovábbítási folyamatról adatkezelési és
adattovábbítási nyilvántartást vezet.
A nyilvántartás tartalmazza:
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-

az adatkezelés célját;
az érintettek körét;
a személyes adatok kategóriáját;
a címzettek kategóriáját, akikkel a személyes adatokat közlik;
adatfeldolgozó személyét;
az adott adatfajta törlésének határidejét.

Az adatkezelési nyilvántartás naprakészsége érdekében az érintett szervezeti egységek vezetői az
adatkezeléseket érintő változásokat haladéktalanul jelzik az adatvédelmi felelős felé és – az
adatvédelmi felelős kezdeményezésére és szakmai támogatása mellett – rendszeres időszakonként
felülvizsgálják a nyilvántartás tartalmát.

III.12. Adatkezelési tájékoztató
Az újonnan megkezdett adatkezelés esetén, amennyiben az érintettre vonatkozó személyes adatokat
a Társaság az érintettől gyűjti, úgy a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett
rendelkezésre bocsátja az alábbi információkat:
-

az adatkezelő adatai, elérhetőségei;
az adatvédelmi felelős elérhetőségei;
személyes adatok tervezett kezelésének célja, jogalapja;
az adatszolgáltatás elmaradásának következménye;
személyes adatok címzettje, esetlegesen az adatfeldolgozó személye;
személyes adatok tárolásának időtartama;
az érintett jogairól szóló tájékoztatás;
a felügyeleti hatósághoz való fordulás lehetősége.

A munkavállalói adatkezelési tájékoztató a F-01-SZ-LE-02-H számú mellékletben, a szerződéses
partnerek részére nyújtott adatkezelési tájékoztató a F-02-SZ-LE-02-H számú mellékletben szerepel.

IV.) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A jelen szabályzat az ügyvezető általi aláírást követő napjától hatályos.
Jelen szabályzatot a hatálybalépését követően a Társaságon belül közzé kell tenni, és gondoskodni kell
arról, hogy a szabályzatot a munkatársak megismerjék.
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