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Hatályos: 2018. február 22-től visszavonásig.   

 

 

Baksai Zoltán egyéni vállalkozó, mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb 
érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának 
tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy 
tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar 
hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiz-
tonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el. 

Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabály-
zatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az 
érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényege-
sebb szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékozta-
tóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és 
a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az Adatkezelő honlapján, valamint 
papír alapon az adatkezelés tényleges helyszínén, az Adatkezelő székhelyén. 

 

Az adatkezelő adatai: 

neve: Baksai Zoltán egyéni vállalkozó 

e.v. nyilvántartási száma: 52035553 

adószáma: 68640424-1-42 

székhelye: 1107. Budapest, Balkán u. 6. IX. em. 28. ajtó 

e-mail címe: baksai.zoltan@munkajogi-tudas.hu 

weboldala: https://munkajogi-tudas.hu  

 

 

 

 

Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetle-
nül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. 
Az érintettek tehát elsődlegesen az Adatkezelő szolgáltatásait megigénylők, a Munkatársak, 
az Adatkezelő és/vagy a szolgáltatásai után érdeklődők, az Adatkezelő természetes személy 
Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb 
munkavállalói, a kamerarendszer által megfigyelt terültre belépők, benn tartózkodók. 
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Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adat-
védelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről. 

1) Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul. 
2) Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattar-

tás. 
• név   azonosítás 
• e-mail cím   kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás 
• telefonszám  kapcsolattartás, igény pontosítása, információ adás 
• kérdés/kérés tartalma a válaszadás input adata 

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és 
az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával. 

4) Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig. 

 

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adat-
védelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről. 

1) Az adatkezelés jogalapja: Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul. 
2) Az adatkezelés célja: Az ajánlatkérő számára megfelelő ajánlat adása és kapcsolattartás. 

• név   azonosítás 
• e-mail cím   kapcsolattartás 
• telefonszám  kapcsolattartás 
• kérdés/kérés tartalma válaszadás input adata  
• kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése ajánlatadáshoz szükséges 
• rendelt termék/szolgáltatás megnevezése ajánlatadáshoz szükséges 
• rendelt termék/szolgáltatás darabszáma ajánlatadáshoz szükséges 
• igényelt szállítási vagy teljesítési határidő ajánlatadáshoz szükséges 
• speciális igények megjelölése ajánlatadáshoz szükséges 

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás 
és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér az ehhez szükséges adatok megadásával. 

4) Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig. 

 

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adat-
védelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről. 

1) Az adatkezelés jogalapja: A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul. 
2) Az adatkezelés célja: A megrendelés eljuttatása az Adatkezelőhöz, annak az Adatkezelő 

általi pontosítása, kiegészítése, elfogadása vagy elutasítása és az ezekhez szükséges 
kapcsolattartás. 

• név    azonosítás 
• e-mail cím    kapcsolattartás 
• telefonszám   kapcsolattartás 

https://munkajogi-tudas.hu/
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• megrendelt termék vagy szolgáltatás megjelölése a teljesítéshez szükséges 
• megrendelt termék/szolgáltatás darabszáma  a teljesítéshez szükséges 
• szállítási vagy teljesítési határidő   a teljesítéshez szükséges 
• speciális igények megjelölése    a teljesítéshez szükséges 

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást 
és/vagy terméket rendel meg az ehhez szükséges adatok megadásával. 

4) Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig. 

 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-139715/2018. 
1) Az adatkezelés jogalapja: A programban történő részvétel az Adatkezelő által felkínált 

lehetőség elfogadásával, önkéntes hozzájáruláson alapul. 
2) Az adatkezelés célja: A programra jogosult érintettek azonosítása, jogosultságainak 

megadása és a feltételek fennállásának ellenőrzése, az érintettek tájékoztatása a kizáró-
lag visszatérő megrendelőknek szóló kedvezményekről, akciókról, az ehhez szükséges 
kapcsolattartás. 

• név    azonosítás 
• e-mail cím    kapcsolattartás 
• telefonszám   kapcsolattartás 
• korábban megrendelt termék vagy szolgáltatás alapján kapott V.I.P. kód

 azonosításhoz szükséges 
• A V.I.P. partneri hírlevélre történő feliratkozás megtétele kapcsolattartás 

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki már igénybe vette az Adatkezelő 
szolgáltatásait, és ismételten igénybe vesz valamely szolgáltatást. 

4) Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig. 

 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-139505/2018. 
1) Az adatkezelés jogalapja: A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson ala-

pul. 
2) Az adatkezelés célja: A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes 

körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról 
(ezen belül különösen a csak a Hírlevélre feliratkozottak számára nyújtott szolgáltatások-
ról, kedvezményekről), eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elma-
radásáról. 

• név   azonosítás 
• e-mail cím   hírlevél kiküldése (jogszabály szerint kötelező adat) 

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, ked-
vezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a 
hírlevél szolgáltatásra feliratkozik. 

4) Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig. Az érintett a hírlevélről 
bármikor leiratkozhat, az 
a)  elektronikus levelek alján lévő „Leiratkozás” link segítségével (azonnali leiratkozás), 

vagy 
b) az az info@munkajogi-tudas.hu e-mail címre, lehetőleg az e-mail „Tárgy” rovatában a 

LEIRATKOZÁS szó feltüntetésével, vagy 

https://munkajogi-tudas.hu/
mailto:info@munkajogi-tudas.hu


4 

Hatályos: 2018. február 22-től visszavonásig.   

c) a https://munkajogi-tudas.hu honlap „Kapcsolat” aloldalán lévő „Név”, „Üzenet”, „E-
mail cím” mezők kitöltésével, az „Üzenet” mezőben lehetőleg a LEIRATKOZÁS szó fel-
tüntetésével, vagy 

d) postai úton a Baksai Zoltán 1107. Budapest, Balkán u. 6. IX. em. 28. ajtó címre 
küldött leiratkozási kérelem útján. 
A leiratkozni kívánó érintettnek tisztában kell lennie azzal, hogy azonnali leiratkozást 
csak a jelen pont a) alpontja szerinti leiratkozás jelent, a b)-c)-d) alpontok szerinti leirat-
kozás néhány napos átfutási idővel járhat, amelyre tekintettel nem jogsértő, ha ezen idő-
szak alatt a rendszer még hírlevelet küld az érintettnek. 
Az Adatkezelő felhívja továbbá a figyelmet arra is, hogy az azonos, vagy közel azonos 
időben küldött hírlevél és a jelen a) alpont szerinti azonnali leiratkozási kérelem is elke-
rülheti egymást technikailag, ezért a leiratkozást követően kapott hírlevél nem jelenti a 
leiratkozási kérelem figyelembe vételének mellőzését. 

 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-139506/2018. 
1) Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus úton történő visszajelző, értékelő kérdőív kitöl-

tése önkéntes hozzájáruláson alapul. Az anonim módon, papír adathordozón történő visz-
szajelzés során, amikor az értékelést adó személye nem azonosítható, értelem szerűen 
nem történik személyes adatkezelés. 

2) Az adatkezelés célja: A szolgáltatás minőségének mérése, javítása, az érintettekkel tör-
ténő kapcsolattartás. 

• név   azonosítás 
• e-mail cím   kapcsolattartás, pontosítása lehetőségének biztosítása 
• telefonszám  kapcsolattartás, pontosítása lehetőségének biztosítása 
• az igénybe vett szolgáltatás  azonosítás 
• értékelés   válaszadás input adata 

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásának 
igénybe vevője volt és az értékelésre vonatkozó felhívásra értékelést ad. 

4) Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig. 

 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-139507/2018. 
1) Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő közösségi oldalakon lévő profiljához kapcsolódó 

adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. 
2) Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő honlapján található tartalmak közösségi oldalakon 

történő megosztása, az erre való figyelemfelhívás, marketing. 
• név   azonosítás 
• használatos fotó  azonosítás 
• hozzászólás  vélemény, hozzászólás kifejezése 
• értékelés   vélemény, hangulat kifejezése 
• kérdés/kérés tartalma válaszadás input adata 

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait lá-
togatják, követik, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyulnak (like/dislike), azokat 
megosztják saját ismerőseik között részben vagy teljes körűen. 

4) Az adatkezelés időtartama: A leiratkozásig. 

https://munkajogi-tudas.hu/
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Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adat-
védelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről. 

1) Az adatkezelés jogalapja: A blog használattal kapcsolatos minden tevékenység önkéntes 
hozzájáruláson alapul. 

2) Az adatkezelés célja: az érintett az Adatkezelő blogjával kapcsolatos véleményét kinyil-
váníthassa, az abban foglalt tartalom szempontjából egyéni aspektusa szerinti megköze-
lítést vessen fel. 

• név   azonosítás 
• e-mail cím   kapcsolattartás 
• hozzászólás  az álláspont rögzítése 

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által biztosított blog-
hoz hozzá kíván szólni, ezért személyes adatainak megadásával regisztrál, bejelentkezik. 

4) Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig. 

 

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság – nem vezet adat-
védelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről. 

1) Az adatkezelés jogalapja: A banki átutalással kapcsolatos adatok megadása önkéntes 
hozzájáruláson alapul. 

2) Az adatkezelés célja: az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése. 
név (számlabirtokosé) azonosítás 

• e-mail cím (postai cím)  a díjbekérő és számla küldéséhez szükséges 
• bankszámlaszám   azonosítás 
• közlemény   azonosítás 
• összeg    a teljesítéshez szükséges 

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki banki átutalási móddal kíván fizetni. 
4) Az adatkezelés időtartama: A hatályos számviteli szabályoknak megfelelően. 

 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-139877/2018. 
1) Az adatkezelés jogalapja: A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a meg-

tett panasz esetén a kezelt adatok vonatkozásában a fogyasztóvégelemről szóló 1997. 
évi CLV. törvény alapján kötelező. 

2) Panaszt 
a) az info@munkajogi-tudas.hu e-mail címen, lehetőleg az e-mail „Tárgy” rovatában a 

PANASZ szó feltüntetésével, vagy 
b) a https://munkajogi-tudas.hu honlap „Kapcsolat” aloldalán lévő „Név”, „Üzenet”, „E-

mail cím” mezők kitöltésével, az „Üzenet” mezőben lehetőleg a PANASZ szó feltünte-
tésével, vagy 

c) postai úton a Baksai Zoltán 1107. Budapest, Balkán u. 6. IX. em. 28. ajtó címre 
lehet eljuttatni az Adatkezelő részére. 

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt, igénybe vett szolgálta-
tásra/termékre, és/vagy az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztá-
sára vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja. 

https://munkajogi-tudas.hu/
mailto:info@munkajogi-tudas.hu
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4) Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azono-
sítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, valamint 
a kapcsolattartás. 

• A panasz azonosítója     azonosítás 
• név       azonosítás 
• A panasz beérkezésének időpontja   azonosítás 
• telefonszám      kapcsolattartás 
• a hívás időpontja      azonosítás 
• a beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás 
• számlázási/levelezési/e-mail cím   kapcsolattartás 
• panaszolt termék/szolgáltatás/magatartás  panasz kivizsgálása 
• csatolt dokumentumok     panasz kivizsgálása 
• panasz oka      panasz kivizsgálása 
• maga a panasz.      panasz kivizsgálása 

5) Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz 
másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos Fgytv. 
17/A § 7. bek. alapján, kötelezően. 

6) A Fgytv. rendelkezésének megfelelően az írásbeli panaszt a vállalkozó a beérkezését kö-
vetően harminc napon belül, vagy ha jogszabály ennél rövidebb határidőt állapít meg, an-
nak lejártáig köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. 
A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. 

 

1) A https://munkajogi-tudas.hu honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartal-
mak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlap a látogatók-
ról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a 
weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizá-
rólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőr-
zésére használja fel. 

2) A honlapon, mint az elérhető más honlapokon döntő többségén is, úgynevezett „cookie”-
k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek 
meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybe vételét. A sütik-
ben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online 
szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra 
alkalmas információt nem tárolnak. 

3) A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját szá-
mítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazá-
sát. 
Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.google.com/intl/hu/policies/pri-
vacy/partners/ magyar nyelven is olvasható honlapon olvasható. 

4) A honlap tartalmaz úgynevezett Facebook képpontokat is, melyek lehetővé teszik a Face-
book számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák haszná-
latával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhaszná-
lásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott hirdetéseket jeleníthet meg azoknak, 
akik előzőleg felkeresték a https://munkajogi-tudas.hu honlapot. Ön bármikor dönthet 

https://munkajogi-tudas.hu/
https://munkajogi-tudas.hu/
https://munkajogi-tudas.hu/
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/
https://munkajogi-tudas.hu/
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úgy, hogy nem kívánja az adatoknak a hirdetések célzása érdekében történő gyűjtését és 
felhasználását. 
Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.facebook.com/about/privacy ma-
gyar nyelven is olvasható honlapon olvasható. 

5) Az adatkezelő a honlapon keresztül, jellemzően az „Írj nekem itt!” link segítségével kez-
deményezett, e-mailben közölt kérdéseket, ötleteket, javaslatokat, észrevételeket a folya-
matok, termékek és szolgáltatások fejlesztése céljából felhasználja és tárolja. Az ezzel 
kapcsolatos adatok megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való 
hozzájárulást az adatkezelő az e-mail elküldésével megadottnak tekinti. Az ötleteket, vé-
leményeket, észrevételeket tartalmazó e-maileket az adatkezelő legfeljebb 1 évig őrzi 
meg, amennyiben korábban megszűnik az adatkezelés célja, annak bekövetkeztével törli 
az e-mailt. 

 
Az adatokat maga az Adatkezelő, kizárólag a feladatai elvégzéséhez elengedhetetlenül szük-
séges mértékben kezeli.  

 
Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, illetőleg az egyes kiszer-
vezett tevékenységek kapcsán azt az alább meghatározott adatfeldolgozók látják el. Ebben 
az esetben az Adatkezelő az adatfeldolgozók felé ad át adatot, illetve azok tevékenységük 
jellege folytán hozzáférhetnek adatokhoz. Az Adatkezelő felel az adatfeldolgozók tevékeny-
ségéért. 

1) Adatfeldolgozó: 
A https://munkajogi-tudas.hu weboldal biztonsági feladatainak ellátója. 

neve: Richárd27.hu Kft. 

képviseli: Temesvári Richárd 

adószáma: 23473074-2-13 

székhelye: 2600. Vác, Gyökér utca 15. 

weboldala: http://websiker-ugynokseg.hu/  

az általa végzett művelet: a weboldal kivitelezése, működéséhez szükséges kar-
bantartás, ellenőrzés, biztonsági műveletek elvégzése. 

További adatfeldolgozó: Tárhelyszolgáltató. 

neve: Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság 

képviseli: Ehrlich Tibor 

cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-968314 

székhelye: 1132. Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 

e-mail címe: info@mhosting.hu 

weboldala: www.mhosting.hu, www.tarhely.com  

https://munkajogi-tudas.hu/
https://www.facebook.com/about/privacy
https://munkajogi-tudas.hu/
http://websiker-ugynokseg.hu/
http://www.mhosting.hu/
http://www.tarhely.com/
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az általa végzett mű-
velet: 

Tárhelyszolgáltatás, személyes adatok tárolása. 

2) Adatfeldolgozó: Könyvelő. 

neve: Sárközi Mária e.v. 

adószáma: 68501271-1-43 

székhelye: 1183. Budapest, Álmos u. 3. fszt. 7. 

az általa végzett művelet: Az adózás rendjéről és a számviteli szabályokról szóló 
jogszabályoknak megfelelő könyvelési feladatok ellá-
tása a jogszabályokban meghatározott adatok felhasz-
nálásával. 

Az Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat ada-
tokat a kérelmező hatóság felé. 

 
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az 
érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az 
„elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való 
jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga. 

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatáro-
zásra. 

 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, vala-
mint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az info@munkajogi-tu-
das.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő más elérhetőségére küldött nyilatkozattal tehetik 
meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 
15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a 
nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. 

 
 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

www: http://www.naih.hu  

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

https://munkajogi-tudas.hu/
mailto:info@munkajogi-tudas.hu
mailto:info@munkajogi-tudas.hu
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Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy 
jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:  

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. 

Levélcím: 1525. Pf. 75 

Tel: (06 1) 457 7100 

Fax: (06 1) 356 5520 

E-mail: info@nmhh.hu 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron 
kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő 
köteles bizonyítani. 

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az 
adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az 
érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 

 

 

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a tech-
nikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az 
irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megvál-
toztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hoz-
záférhetetlenné válás ellen.  

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiz-
tonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső sza-
bályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.  

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazá-
sakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési 
megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét bizto-
sítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik külö-
nösen:  

• A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a 
szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés véd-
elem, hálózati védelem);  

https://munkajogi-tudas.hu/
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• Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen be-
lül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos keze-
léséről (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 ese-
mények következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, 
tűzvédelem). 

 
Adatkezelő kijelenti, hogy: 

• a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Infor-
mációszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határo-
zatok számai a jelen dokumentumban az egyes bejelentésköteles adatkezelések alatt 
megtalálhatóak. 

• fenntartja a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Sza-
bályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatá-
sára a jogot. 

https://munkajogi-tudas.hu/

