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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

az online végzett adatkezelések, valamint az iskolaszövetkezettel tagsági jogviszonyban a tagság 

keretében kezelt személyes adatok kapcsán 

 

Az adatkezelő PannonDiák Iskolaszövetkezet (8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100., e-mail 

cím: info@pannondiak.hu, adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Dr. Bölcskei 

Krisztián, postai úton elérhető az Adatkezelő székhelyén, e-mail-ben az 

info@adatvedelmiauditor.hu címre küldött e-mail útján) ezúton tájékoztatja Önt  az online 

végzett adatkezelések, valamint a az iskolaszövetkezettel tagsági jogviszonyban a tagság 

keretében kezelt személyes adatok kezelésének részleteiről és egyéb érdemi tényekről: 
 

- Weboldalon történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés 

- Weboldalra történő bejelentkezés 

- Online szerződéskötés során megvalósuló adatkezelés 

- Állásposta szolgáltatás 

- Önéletrajz készítés weboldalon keresztül 

- Közösségi oldalon történő kommunikációval összefüggő adatkezelés 

- Tagsági jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelés 

- Bérelszámoló lapok elektronikus úton történő továbbítása 

- Sütik és nyomkövetők 
 

Az adatkezelések közös jellemzői az alábbiak: 

 

 a  https://pannondiak.hu/  weboldal üzemeltését az Adatkezelő végzi. 

 

 a Pannonjob Kft. (8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.) szerver, tárhely 

szolgáltatást végez az Adatkezelőnek. 

 

 Ön, mint érintett jogaival (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és 

az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, 

tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog, hozzájárulás visszavonásának 

joga, lásd a jogok részletes leírásait a tájékoztató végén) az Adatkezelő vagy az 

adatvédelmi tisztviselő fenti elérhetőségeire küldött nyilatkozattal teheti meg, továbbá 

panasszal fordulhat a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, 

ugyfelszolgalat@naih.hu; 1363 Bp., Pf. 9., www.naih.hu;), és ha megítélése szerint 

megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz. Az Adatkezelő 

felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint 

korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni 

köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett 

adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli 

és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) 

tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet. 

 

 az Adatkezelő az adatvédelemre, a titoktartásra és az adatbiztonságra vonatkozóan belső 

szabályozást, eljárásokat és képzéseket magában foglaló keretrendszert alakított ki, és a 

rendelkezésre álló adatok biztonsága érdekében a hozott intézkedéseket rendszeresen 

felülvizsgálja. Adatkezelő a fentiek alapján gondoskodik az adatok fizikai és 

informatikai (logikai) biztonságáról, így az Adatkezelő az adatokat megfelelő 

szervezési és technikai intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

https://pannondiak.hu/jelentkezes-adatbazisba/regisztracio
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
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továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések 

meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika és tudomány mindenkori 

fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a 

személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan 

nehézséget jelentene. Az Adatkezelő a logikai, vagy más néven informatikai 

védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen, de nem 

kizárólagosan:  

o az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) 

jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,  

o az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy 

eltávolításának megakadályozásáról, 

o az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint 

az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának 

vagy törlésének megakadályozásáról,  

o az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés 

útján történő használatának megakadályozásáról,  

o arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a 

hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá, 

o arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat 

adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, 

illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére, 

o arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes 

adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe, 

o a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása 

közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának 

vagy törlésének megakadályozásáról, 

o arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, 

o arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során 

fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a 

rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni. 

 

 Az Adatkezelő végez más adatkezeléseket is, amelyekről a jelen tájékoztatótól 

formailag elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.  

 

Weboldalon történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés 

Mi az adatkezelés fő 

célja? 

a regisztráció célra az érintett adatainak rögzítése, 

hozzáférésének megadása, a bejelentkezés megkönnyítése 

Kik az érintettek? a weboldalon történő regisztráció során megadott adatok 

alapján beazonosítható természetes személyek 

Ki az adatok forrása? érintettek 

Melyek a kezelt adatok 

kategóriái? 

Mi az adatok 

kezelésének 

jogalapja? 

Tárolási idő 

személyazonosító adatok előzetes és önkéntes 

hozzájárulás (GDPR 

6. cikk (1) a) pontja) 

regisztráció megszüntetéséig 

- név, születési idő 

kapcsolattartási adatok 
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- e-mail cím, 

mobiltelefonszám, 

vezetékes 

telefonszám 

nappali tagozat jelzése 

releváns földrajzi terület 

jelzése 

jelszó 

adatkezelési tájékoztatás 

elfogadásának jelzése, 

időpontja 

Hogyan történik az 

adatkezelés? 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: 

a. Érintett a webhely egy meghatározott felületén 

keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és 

azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő 

részére. 

b. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre 

titkosított csatornán keresztül jutnak el. 

c. Adatkezelő a regisztráció megerősítéséhez a 

megadott e-mail címre kódot küld meg, ennek a 

webhelyre történő berögzítését követően a 

regisztráció véglegessé válik. 

d. A belépéshez szükséges adatok egy ezt a célt 

szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe 

automatikusan rögzítésre kerülnek. 

Kik jogosultak az adatok 

megismerésére? 

Az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkatársai, 

kizárólag a jogosultságuknak megfelelő mértékben és ideig. 

Történik adatközlés 

(hozzáférés nyújtás, 

átadás, továbbítás) 

harmadik fél számára? 

Jogi képviselő, hatóság, bíróság számára történhet, kizárólag 

szükség esetén. 

Történik automatizált 

döntéshozatal, 

profilalkotás? 

Nem történik. 

Egyéb információk: Az adatok megadása az adatkezelés céljának végrehajtása 

szempontjából elengedhetetlen. 
 

Weboldalra történő bejelentkezés 

Mi az adatkezelés fő 

célja? 

bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak 

biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott adatinak – szükség 

szerinti –  módosítása 

Kik az érintettek? minden természetes személy, aki adatainak megadásával 

beazonosítható, beazonosított (regisztrált felhasználók) 

Ki az adatok forrása? érintett 

Melyek a kezelt adatok 

kategóriái? 

Mi az adatok 

kezelésének 

jogalapja? 

Tárolási idő 

érintett beazonosításhoz 

használt adatok 

regisztráció megszüntetéséig, de a 

bejelentkezés során létrejövő adatok a 
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- e-mail cím 

- jelszó 

előzetes és önkéntes 

hozzájárulás (GDPR 

6. cikk (1) a) pontja) 

naplófile-ban rögzítés és eltárolásra 

kerülnek a naplófile megőrzési 

idejében bejelentkezés során 

létrejövő adatok 

- bejelentkezések 

időpontja 

- bejelentkezés során 

használt IP cím 

Hogyan történik az 

adatkezelés? 

Érintett a webhely bejelentkezési felületén a fent meghatározott 

adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az 

Adatkezelő részére. 

Amennyiben az e-mail cím és jelszó pár létezik, a rendszer a 

felhasználót beengedi. 

Kik jogosultak az adatok 

megismerésére? 

Az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkatársai, 

kizárólag a jogosultságuknak megfelelő mértékben és ideig, de 

a jelszavak megismerése a munkatársak sem jogosultak. 

Történik adatközlés 

(hozzáférés nyújtás, 

átadás, továbbítás) 

harmadik fél számára? 

Jogi képviselő, hatóság, bíróság számára történhet, kizárólag 

szükség esetén. 

Történik automatizált 

döntéshozatal, 

profilalkotás? 

Nem történik. 

Egyéb információk: Az adatok megadása az adatkezelés céljának végrehajtása 

szempontjából elengedhetetlen. 
 

Online szerződéskötés 

Mi az adatkezelés fő 

célja? 

Online módon történő szerződéskötés végrehajtása, így a 

szerződéskötés meggyorsítása és papírmentes szerződés 

megvalósítása a fenntarthatóság jegyében 

Kik az érintettek? Online szerződéskötés során megadott adatok alapján 

beazonosítható természetes személyek 

Ki az adatok forrása? érintettek 

Melyek a kezelt adatok 

kategóriái? 

Mi a kezelt 

adatok célja? 

Mi az adatok 

kezelésének 

jogalapja? 

Tárolási idő 

diák személyazonosító 

adatai 

személyazonosítás megállapodás 

megkötése, 

teljesítése 

(GDPR 6. cikk 

(1) b) pontja) 

8 évig (számviteli 

jogszabályi előírások 

teljesítése érdekében) - Név 

- Születési hely és 

idő 

- Anyja neve 

- Állandó lakcím 

- Ideiglenes lakcím 

- TAJ szám 

- Adóazonosító jel 

diák kapcsolattartási 

adatai 

kapcsolattartás 

- Telefonszám 
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- E-mail cím 

diák hallgatói 

jogviszonyra vonatkozó 

adatai 

hallgatói 

jogviszony 

bizonyítása 

- Oktatási intézmény 

neve 

- Szakterület/kar 

- Szak 

- Diákigazolvány 

száma 

- tanulmányi 

igazolás adatai 

kifizetésre vonatkozó 

adatok 

pénzügyi 

ellenszolgáltatás 

teljesítése - bankszámlaszám 

adatkezelési tájékoztató 

tudomásul vételének 

jelzése, időpontja 

tájékoztatás 

későbbi 

bizonyítása 

adatok pontosságáról 

szóló nyilatkozat és annak 

időpontja 

későbbi 

bizonyítás 

diák elektronikus aláírása szerződéskötés 

megtörténte, 

későbbi 

bizonyítás 

Adatkezelő oldaláról 

elektronikus aláírásra 

jogosul személy neve és 

elektronikus aláírása 

időbélyeg későbbi 

bizonyítás 

Hogyan történik az 

adatkezelés? 

Az érintett a webhelyen megadja az adatait az online 

szerződéskötés fülön, becsatolja a tanulmányi jogviszonya 

fennállásának igazolását, jelzi az adatkezelési tájékoztató 

tudomásul vételét, és jelzi azt, hogy adatai a valóságnak 

megfelelnek.  

Adatkezelő a megadott adatok alapján a szerződést 

automatikusan kitölti, a CollectSign által biztosított webes 

felületen keresztül automata e-mail útján megküldi digitális 

aláírásra. 

Érintett aláírja, az aláírás és időbélyeg elhelyezés után 

visszaérkezik az Adatkezelőhöz, amelyet az Adatkezelő 

jogosultsággal rendelkező munkatársa is elektronikusan aláír, 

majd a rendszer automatikusan megküldi e-mailben az 

érintettnek az általa megadott címre a mindenki által aláírt, 

időbélyegzett szerződést.  

Hol tárolják az 

adatokat? 

A CollectSign rendszerében 1 évig, majd az Adatkezelő 

informatikai rendszerében a tárolási idő végéig. A tárolás az EU 

területén történik. 

Kik jogosultak az adatok 

megismerésére? 

Az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkatársai, 

kizárólag a jogosultságuknak megfelelő mértékben és ideig. 
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Történik adatközlés 

(hozzáférés nyújtás, 

átadás, továbbítás) 

harmadik fél számára? 

Igen, az elektronikus aláírást lehetővé tevő CollectSign / 

mySigno fejlesztője felé, az InfoScope Kft. számára. 

Történik automatizált 

döntéshozatal, 

profilalkotás? 

Nem történik. 

Egyéb információk: Adatkezelő egy interfészen (API) keresztül küldi be a 

elektronikus (biometrikus vagy digitális) aláírásra szánt PDF 

dokumentumot. A szolgáltatás igénybevétele kizárólag az 

Adatkezelő saját alkalmazás fiókjának (host) használat mellett 

vehető igénybe. 

A CollectSign rendszer a PDF dokumentumra kerülő 

elektronikus (biometrikus, digitális) aláírások kezelésére a 

mySigno rendszerkomponenseit használja. A 

mySigno/SignPad alkalmazás a biometrikus aláírásnál az 

aláírást a személyhez, a dokumentumhoz köthetőség és a 

hálózati kommunikáció során a sértetlenség garanciáját 

biztosítja. 

A PDF dokumentumra az aláírás folyamat végén, amennyiben 

mindenki aláírta és minden technikai, biztonsági ellenőrzésnek 

megfelelt az aláírás folyamat, akkor minősített tanúsításon 

alapuló fokozott biztonságú tanúsítvány és minősített időbélyeg 

kerül. 

CollectSign rendszerben megfelelő szintű naplózásra kerül sor 

annak érdekében, hogy nyomon követhető legyen, ki, mikor és 

milyen dokumentummal dolgozott. 

Az aláíró biometrikus adataihoz, még az InfoScope Kft. saját 

rendszergazdái, fejlesztői sem férnek hozzá, ezzel is biztosítva 

a biometrikus adatok adatbiztonságát, sérthetetlenségét! De 

ugyan így nem férnek hozzá az Adatkezelő rendszergazdái, 

fejlesztői sem. 

A mySigno termék független tanúsítással rendelkezik azzal 

kapcsolatban, hogy az általa készített kézi aláírás megfelel ez 

EU eIDAS fokozott biztonságú aláírás követelményeinek. 
 

Állásposta 

Mi az adatkezelés fő 

célja? 

az érintett személyre szabott tájékoztatása az érintett által 

beállított kategóriáiba érkező legfrissebb állásajánlatairól 

Kik az érintettek? Minden természetes személy, aki az állásposta szolgáltatásra 

feliratkozik 

Ki az adatok forrása? érintettek 

Melyek a kezelt adatok 

kategóriái? 

Mi az adatok 

kezelésének 

jogalapja? 

Tárolási idő 

tárgy előzetes és önkéntes 

hozzájárulás (GDPR 

6. cikk (1) a) pontja) 

leiratkozásig 

e-mail cím 

keresőszó 

megye 
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szakterület 

adatkezelési tájékoztatás 

tudomásul vételének 

jelzése, időpontja 

Hogyan történik az 

adatkezelés? 

Az érintett a webhelyen megadja az adatait az állásposta 

feliratkozás. 

Kik jogosultak az adatok 

megismerésére? 

Az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkatársai, 

kizárólag a jogosultságuknak megfelelő mértékben és ideig, de 

a jelszavak megismerése a munkatársak sem jogosultak. 

Történik adatközlés 

(hozzáférés nyújtás, 

átadás, továbbítás) 

harmadik fél számára? 

Nem történik. 

Történik automatizált 

döntéshozatal, 

profilalkotás? 

Nem történik. 

Egyéb információk: Az érintett az állásposta levelekről bármikor leiratkozhat, az 

elektronikus levelek alján, valamint az info@pannondiak.hu e-

mail címre küldött lemondási kérelem útján.  

Postai úton a következő címen iratkozhat le az álláspostáról: 

8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. 
 

Önéletrajz készítés weboldalon keresztül 

Mi az adatkezelés fő 

célja? 

önéletrajz létrehozása olyan tartalommal, hogy az megfelelő 

legyen egy munkáltató számára és ugyanakkor az adatvédelmi 

előírásokat is kielégíti 

Kik az érintettek? Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán 

keresztül önéletrajzot hoz létre 

Ki az adatok forrása? érintett 

Melyek a kezelt adatok 

kategóriái? 

Mi az adatok 

kezelésének 

jogalapja? 

Tárolási idő 

önéletrajz adatkörei (lásd a 

weboldalon) 

előzetes és önkéntes 

hozzájárulás (GDPR 

6. cikk (1) a) pontja) 

amennyiben érintett regisztrál, úgy az 

önéletrajzot elmentheti, ekkor az a 

regisztráció törléséig tárolásra kerül. 

Amennyiben nem regisztrál, az 

adatokat az Adatkezelő nem tárolja le. 

Hogyan történik az 

adatkezelés? 

Érintett a weboldalra egy meghatározott felületén keresztül a 

fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) 

eljuttathatja az Adatkezelő részére. 

A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított 

csatornán, https protokollon keresztül jutnak el. 

Érintett az „önéletrajz készítése” gomb megnyomásával az 

önéletrajzot legenerálja és azt letöltheti, valamint regisztrálhat 

is. 

Kik jogosultak az adatok 

megismerésére? 

Amennyiben letárolásra kerül, úgy az Adatkezelő 

jogosultsággal rendelkező munkatársai, kizárólag a 

jogosultságuknak megfelelő mértékben és ideig. 
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Történik adatközlés 

(hozzáférés nyújtás, 

átadás, továbbítás) 

harmadik fél számára? 

Nem történik. 

Történik automatizált 

döntéshozatal, 

profilalkotás? 

Nem történik. 

Egyéb információk:  
 

Közösségi oldalon történő kommunikációval összefüggő adatkezelés 

Mi az 

adatkezelés fő 

célja? 

Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel és -tartás a közösségi oldalon 

(facebook.com) keresztül. 

Kik az 

érintettek? 

Minden természetes személy, aki a közösségi oldalon történő interakció, 

kapcsolatfelvétel és -tartás során megadott adatok alapján beazonosítható, 

beazonosított. 

Ki az adatok 

forrása? 

érintettek 

Melyek a 

kezelt adatok 

kategóriái? 

Mi a kezelt adatok 

célja? 

Mi az adatok 

kezelésének 

jogalapja? 

Tárolási idő 

az adott 

közösségi oldal 

szabályai 

szerint a 

közösségi 

oldalon 

nyilvánossá tett 

személyazonosít

ó adatok (pl. 

név) 

beazonosítás önkéntes 

hozzájárulás 

(GDPR 6. cikk (1) 

a) pontja) 

 

hozzájárulás 

visszavonásáig, 

törlésig, de legkésőbb 

az Adatkezelő 

közösségi oldalon 

elérhető oldalának 

törlésig 

érintett 

közösségi oldal 

szabályai 

alapján 

végrehajtott 

interakciója (pl. 

kedvelés, 

megosztás, stb.) 

interakció végrehajtása 

üzenetben 

megadott 

adatok 

válaszadás 

technikai adat: 

interakció, 

üzenetküldés 

időpontja 

visszakereshetőség, 

későbbi bizonyítás  

Hogyan 

történik az 

adatkezelés? 

Érintett interakciót hajt végre a közösségi oldal szabályai alapján (pl. 

megoszt, kedvel egy posztot, stb.), üzenetet küld az Adatkezelő számára a 

közösségi oldalon keresztül. 
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Automatizált 

döntéshozatal, 

profilalkotás 

Az Adatkezelő részéről nem történik. 
 

Közös 

adatkezelés 

Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy adataikat a 

facebook.com oldal üzemeltetője a Meta (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 

Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) is kezeli az 

Adatkezelővel közösen. 

Érintettek az oldalelemzések adatainak Meta által létrehozott 

tájékoztatóját itt olvashatják el: 

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights

_data  

A Meta az adatok védelmét az alábbi linken elérhető tájékoztatóban 

megfogalmazottak szerinti valósítja meg: 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum   

Adatkezelő a Meta által történő adatkezelések jogszerűsége tekintetében 

felelősségét kizárja. 

Adatfeldolgozó Adatkezelő adatfeldolgozót nem bízott meg. 
 

Tagsági jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelés 

Mi az adatkezelés fő 

célja? 

Adatkezelővel létrejövő tagsági jogviszony létesítésével, a 

jogviszony teljesítésével és megszűntetésével kapcsolatos, 

jogviszonyból származó jogok gyakorlása és kötelezettségek 

teljesítése a tagsági megállapodásban foglalt előírások, 

valamint a 2006. évi X. törvény (továbbiakban: Szövetkezeti 

törvény) rendelkezéseinek megfelelően 

Kik az érintettek? adatkezelővel tagsági jogviszonyban álló személyek 

Ki az adatok forrása? érintett 

Melyek a kezelt adatok 

kategóriái? 

Mi az adatok 

kezelésének 

jogalapja? 

Tárolási idő 

személyes azonosító 

adatok (vezetéknév, 

keresztnév, születési név, 

titulus, születési hely, 

születési idő, anyja neve, 

állampolgárság), 

elérhetőségek 

(telefonszám, állandó 

lakhely, tartózkodási hely), 

TAJ szám, adóazonosító 

jel, diákigazolvány 

másolata és  száma, nem, 

családi állapot, születési 

helye, ideje, adóazonosító 

száma, bankszámlaszám, 

jogosítvány típusa, 

tanulmányokra, 

képzettségre vonatkozó 

adatok (iskolai 

A Szövetkezeti 

törvény és egyéb 

kapcsolódó, 

vonatkozó 

jogszabály 

A személyes adatok az adatkezelés 

céljának megszűnésével egyidejűleg, 

illetve Érintett kérésére törlésre 

kerülnek, kivéve azon adatok, 

amelyeket Adatkezelő jogszabályi 

kötelezettség alapján a kötelező 

adatkezelést elrendelő jogszabályban 

meghatározott ideig köteles megőrizni, 

így Adatkezelő az Érintettel létrejövő 

jogviszony létesítése, teljesítése és 

megszűntetése során kezelt személyes 

adatokat a jogviszonyból származó jogi 

igény elévüléséig, őriz meg, illetve 

amennyiben jogszabály ennél hosszabb 

időtartamot ír elő, úgy ezen időtartam 

alatt. 
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végzettségre vonatkozó 

adatok, szakképzettséggel, 

szakképesítéssel 

kapcsolatos adatok, 

legmagasabb iskolai 

végzettséget igazoló 

okmány másolata, 

nyelvismeret), a 

feladatteljesítéshez 

szükséges dokumentumok 

(szükséges jogosítvány 

másolat, egészségügyi 

kiskönyv, egyéb 

jogszabály által vagy 

feladatkör által 

megkövetelt 

dokumentumok másolata), 

jogviszonnyal kapcsolatos 

adatok (jogviszony 

kezdete, feladatkör, 

feladatteljesítési idő 

mértéke, feladatteljesítés 

helye, jogviszony 

megszűnésének időpontja, 

módja feltételei), orvosi 

alkalmassági vizsgálat 

igazolása, 

bérszámfejtéshez 

kapcsolódó adatok 

(feladatteljesítési idő 

adatok; megbízási díj, 

juttatás adatai; 

jogviszonnyal kapcsolatos 

adatok (dátumok, 

jellemzők, besorolási 

adatok, stb.); 

foglalkoztatással 

kapcsolatos 

adókedvezménnyel 

összefüggő személyes 

adatok 

Kik jogosultak az adatok 

megismerésére? 

Az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkatársai, 

kizárólag a jogosultságuknak megfelelő mértékben és ideig. 

Történik adatközlés 

(hozzáférés nyújtás, 

átadás, továbbítás) 

harmadik fél számára? 

Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás során a partnerekkel 

kötött megállapodás alapján Adatkezelő a fenti adatokat 

megoszthatja a Szolgáltatás fogadójával, valamint Adatkezelő 

partnerével, hogy adatkezelő a szolgáltatásra vonatkozó 

megállapodással kapcsolatos jogait gyakorolni, 

kötelezettségeit teljesíteni tudja.  
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Továbbá Adatkezelő a 33/1998 NM rendelet (a munkaköri, 

szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 

vizsgálatáról és véleményezéséről) által előírt munkaköri 

alkalmassági vizsgálat céljából adattovábbítást végez a 

vizsgálatot biztosító szolgáltató cég felé (név, munkakör, taj 

szám, lakcím, feor). 

Történik automatizált 

döntéshozatal, 

profilalkotás? 

Nem történik. 

Egyéb információk: - 
 

Bérelszámoló lapok elektronikus úton történő továbbítása 

Mi az adatkezelés fő 

célja? 
bérelszámoló lapok elektronikus úton történő továbbítása 

Kik az érintettek? adatkezelővel tagsági jogviszonyban álló személyek 

Ki az adatok forrása? érintett 

Melyek a kezelt adatok 

kategóriái? 

Mi az adatok 

kezelésének 

jogalapja? 

Tárolási idő 

név, e-mail cím, 

bérelszámoló lap adatai 

önkéntes 

hozzájárulás (GDPR 

6. cikk (1) a) pontja) 

Adatkezelő a személyes adatokat az 

adatkezelés céljának fennállása alatt, a 

jogviszony megszűnésével kapcsolatos 

ügyintézés lezárásáig kezeli. 

Amennyiben az Érintett a bérelszámoló 

lap elektronikus úton történő 

küldéséhez adott hozzájárulását 

visszavonja, úgy részére az Adatkezelő 

a továbbiakban elektronikus úton nem 

küld bérelszámoló lapot, adatait az 

Adatkezelő e célból a továbbiakban 

nem kezeli. 

Kik jogosultak az adatok 

megismerésére? 

Az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkatársai, 

kizárólag a jogosultságuknak megfelelő mértékben és ideig. 

Történik adatközlés 

(hozzáférés nyújtás, 

átadás, továbbítás) 

harmadik fél számára? 

Jogi képviselő, hatóság, bíróság számára történhet, kizárólag 

szükség esetén. 

Történik automatizált 

döntéshozatal, 

profilalkotás? 

Nem történik. 

Egyéb információk: - 
 

Sütik és nyomkövetők 

 

Sütik, vagy más néven, cookie-k 
A sütik apró, IT-adatokat tartalmazó szövegfájlok, melyek a Webhely megfelelő 

működéséről gondoskodnak. A végponti eszközök tárolják őket. A fájlok felismerik az 

eszközt, és a preferenciáihoz igazítják a Webhely megjelenését. A sütik 
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elengedhetetlenek ahhoz, hogy bejelentkezzen a Webhelyre, és a funkciók zavartalan 

működését is ezek biztosítják.  

A süti beállításait a láblécben felugró ablakban található menüpontban módosíthatja.  

 

Cookie típusok jellemzői 
 

Nélkülözhetetlen cookie-k / Funkcionális cookie-k 

Ezek szükségesek az oldal funkcióinak biztosítására. 

A funkcionális cookiek tiltásával az oldal bizonyos funkciói nem fognak megfelelőképpen 

működni. 

 

Teljesítmény cookie-k 

Az oldal használatáról gyűjtenek információt, illetve a felhasználó tevékenységéről. Személyes 

azonosításra nem alkalmasak, de információt szolgáltatnak a böngésző típusáról, a monitor 

felbontásáról, a weboldal bejárásának módjáról. Céljuk, hogy olyan adatokat szolgáltassanak a 

weboldal tulajdonosának, amelyekkel az oldal működését, minőségét javíthatják. 

 

Reklámcélú cookie-k 

Céljuk, hogy a weboldalon megjelenő reklámok minél inkább a látogató igényeihez és 

érdeklődéséhez igazodjanak. Ilyen cookie-kat csak azok az oldalak szolgáltatnak, amiken 

reklámok jelennek meg. 

 

A cookie-k törlése 

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző 

alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, 

hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás 

lehetőségét, hogy szeretne vagy nem, sütiket engedélyezni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 

mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának megkönnyítése, a cookie-k 

alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy Ön nem lesz képes 

weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően 

fog működni böngészőjében. 

 

Cookiek tiltása 

A cookie-kat a böngésző hozza létre, és tárolja, így a böngészőn belül van lehetőség a tiltásukra. 

Azt viszont figyelembe kell venni, hogy a tiltott cookiekkal a megszokott weboldalaknál 

megvan az esély, hogy nem fognak megfelelően működni. 

A cookie-k letiltására vonatkozó információkat keresse a böngészője Súgójában. 

 Google Analytics tiltása böngésző pluginnel: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 Cookie-k tiltása Chrome böngészőben: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu 

 Cookie-k tiltása Firefox böngészőben: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-

engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 

 Cookie-k tiltása Internet Explorer böngészőben: http://windows.microsoft.com/hu-

hu/windows-vista/block-or-allow-cookies 

 

Facebook-plugin 
A Webhely tartalmaz egy Facebook-plugint (Meta Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, 

California, 94025, USA). A Webhelyünkön található Facebook-plugint a Facebook-

embléma jelzi. A plugin közvetlen kapcsolatot teremt Ön és a szerveren található 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies
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Facebook-profil között. A Facebook ezután az IP-címéből tudomást szerez róla, hogy 

felkereste a Webhelyünket. 

Ha úgy kerese fel a Webhelyünket, hogy be van jelentkezve a Facebook-profiljába, akkor 

a Meta rögzíteni fogja a látogatással kapcsolatos információkat. A Meta nem informá lja 

az Adatkezelőt az általa gyűjtött adatokról és azok használatának módjáról.  

Ha többet szeretne megtudni az adatvédelmi irányelvekről, vegye fel a kapcsolatot a 

Meta-val, vagy olvassa el a felhasználási 

feltételeit: https://www.facebook.com/about/privacy/.  

 

Facebook Pixel 
Webhely Facebook Pixelt használ – ennek segítségével az érintettek számára az órákkal 

kapcsolatos reklámokat jeleníthet meg az Adatkezelő valahányszor a Facebookra vagy 

más olyan weboldalra látogat, amely szintén ezt az eszközt alkalmazza. Emiatt 

testreszabott reklámokkal is találkozhat, melyek célja, hogy Webhely és kínálata 

feltétlenül felkeltse az érdeklődését, és a lehető legjobban tükrözze az  igényeit.  

Ha többet szeretne megtudni a személyes adatai védelméről, látogass el a Meta vonatkozó 

aloldalára: https://www.facebook.com/about/privacy/.  

 

Információk a közösségimédia-profilról 
A következő közösségi oldalakon rendelkezik az Adatkezelő profillal: Facebook, 

Instagram, (a továbbiakban „közösségi média”); ezeken a felületeken információkat tesz, 

tehet közzé. A közösségimédia-adminisztrátorok sütikkel és egyéb hasonló 

technológiákkal rögzítik az érintettek viselkedését a profilokkal végzett tevékenységei 

során is. A közösségi médiában feldolgozott személyes adatok teljes hatókörét és céljait 

az adott közösségi oldal adminisztrátorai határozzák meg.  

Amikor meglátogatja a profilt, a közösségimédia-adminisztrátorok általános statisztikai 

képet alkotnak érdeklődéséről és demográfiai adatairól (például az életkorról, nemről és 

régióról), melyhez az Adatkezelő is hozzáfér.  

Az Adatkezelő teljes mértékben felelős a közösségi média profiljainak kezeléséért és a 

bejegyzésekért, a felhasználók közzétett információiért, valamint a privát üzenetekért és 

a specifikus közösségimédia-oldalakon zajló kommunikációért. 

A Facebookot és az Instagramot a Meta Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland 

(„Meta”) kezeli. 

Ha egy adott közösségimédia-webhelyen fiókkal rendelkik, akkor az adott webhely egyéb 

felhasználóival azonos feltételek szerint fér hozzá az Adatkezelő az Ön által 

nyilvánosként megjelölt adataihoz. 

A webhelystatisztikák létrehozásához kapcsolódó adatvédelmi jogairól és az ilyen jogok 

közvetlenül a közösségi médiával való gyakorlásának lehetőségéről a következő 

hivatkozásokra kattintva még részletesebben tájékozódhat:  

1. Facebook 

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data  

2. Instagram: 

https://help.instagram.com/5195221251078753 

 

A Google Analytics adatvédelmével kapcsolatos nyilatkozat 
A Webhely a Google Inc. („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 

CA 94043, USA”) webszolgáltatás-elemzési mechanizmusait használja: Google 

Analytics, Google Double Click és Google Tag Manager. A Google Analytics, Google 

Double Click és Google Tag Manager sütiket használ a webhelyek használati módjának 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
https://help.instagram.com/5195221251078753
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elemzéséhez. A sütik által gyűjtött információkat a rendszer elküldi a Google Egyesült 

Államokban található szervereire, ahol archiválják őket. 

Ha az IP-anonimizálási funkció aktiválva van, miközben felkeresi a Webhelyet, a 

felhasználói IP-címedet rövidíti a Google. Ez az Európai Unió tagállamaira és az EGT -

ről szóló megállapodásban felsorolt országokra vonatkozik. A teljes IP -cím csak 

különleges esetekben kerül a Google Egyesült Államokban található szervereire, akkor 

is rövidített formában. Így az IP-címanonimizálási funkció aktív a Webhelyen.  

A webhely üzemeltetőjének kérelme alapján a Google a gyűjtött információkat a 

webhelyforgalom elemzésére és a webhely használatáról, valamint a Webhely 

használatához kapcsolódó szolgáltatásokról szóló jelentések előkészítésére használja. A 

böngésződ által a Google Analyticsen belül átadott IP-címet más Google-adataidtól 

elkülönítve tárolják. 

A sütibeállításokat a webböngészőben módosíthatja. Előfordulhat, hogy a döntése miatt 

bizonyos funkciókat egyáltalán nem érhet majd el a webhelyen. A következő plugin 

letöltésével és telepítésével letilthatja a sütik által gyűjtött webhelyadatok (többek között 

az IP-cím) mentését és azok Google-nak való átadását, valamint a Google által történő 

megosztásukat: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

Google Ads 
A Google Adset az Adatkezelő arra használja, hogy a webhelyet külső webhelyeken, 

Google-hirdetések formájában népszerűsíthesse. A reklámkampányokból gyűjtött adatok 

alapján mérhető a promóciós tevékenységek hatékonysága. Amikor a Webhelyet egy 

Google-hirdetésen keresztül látogatja meg, eszköze ugyan süti formájában tárolja ezt az 

információt, ám ez önmagában nem elegendő az azonosításhoz. Az összegyűjtött adatok 

között a webhelyeken és a Google keresőmotorjában megjelenített, valamint a Google 

partnereitől származó, specifikus reklámokra vonatkozó információk gyűjtésére is sor 

kerülhet. Ha regisztrált Google-felhasználó, előfordulhat, hogy a Google a látogatása 

tényét a fiókkal összekapcsolva tárolja. Ha nem regisztrált Google-felhasználó vagy nem 

jelentkezett be, a Google az IP-címét is elmentheti. 

Ha nem kíváncsi a hirdetésekre, a következőt teheti:  

a. a böngészőjében a sütibeállítások megfelelő módosításával letilthatja a 

harmadik féltől származó sütik használatát; 

b. letilthatja le a konverziókövetési, vagyis a „www.googleadservices.com” 

domainről származó sütiket a böngészőben, 

a https://www.google.de/settings/ads oldalon – a beállítások a sütik 

eltávolítását követően szintén törlődnek; 

c. az „About Ads” kampány részét képező, személyre szabott hirdetéseket 

a http://www.aboutads.info/choices oldalon tilthatja le – a beállítások a 

sütik eltávolítását követően szintén törlődnek; 

d. a Firefox, Internet Explorer vagy Google Chrome böngészőkben akár 

végérvényesen is letilthatja a sütiket – a részletekért látogasson el 

a http://www.google.com/settings/ads/plugin. oldalra.  

 

Ha többet szeretne megtudni a Google adatvédelmi irányelveiről, látogasson el a 

következő oldalra: https://policies.google.com/privacy. 
 

 

 

 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.google.de/settings/ads
http://www.aboutads.info/choices
http://www.google.com/settings/ads/plugin
https://policies.google.com/privacy
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Milyen jogaim vannak? 

 

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett 

számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet. 

 

 

Előzetes 

tájékozódáshoz 

való jog 

Hozzáférés 

joga 

Helyesbítés 

joga 

Törlés 

joga 
Korlátozás 

Adat-

hordozhatóság 

Tiltako-

zás 

Hozzájárulás 

visszavonása 

Hozzájárulás ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ 

Megállapodás ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ 

Jogi 

kötelezettség 
✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ 

Létfontosságú 

érdek 
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ 

Közfeladat, 

közhatalmi jog. 
✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ 

Jogos érdek ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ 

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos 

információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy 

nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy 

tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az 

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 

bocsátja, ha azokat érintett kéri. 

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk) 

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása 

nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 

a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.  

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 

érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. 

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-

ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a 

tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen. 

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és 
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nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes 

adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai 

intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy 

az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes 

adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 

hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 

bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy 

megállapodás jogalap) fennállnak. 

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, 

továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival? 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, 

hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai vagy e-mail-es 

elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől 

számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges 

lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban 

foglaltak alapján.  

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

www: http://www.naih.hu  

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért 

keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html. 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és 

többek között sérelemdíjat követelhet. 

 

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso  

 

Lezárva: 2022. 10. 06.  

Verziószám: V2 
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