A Weiss Hungaria Kft.

Adatvédelmi- és kezelési tájékoztatója
A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Weiss Hungária Kft. által alkalmazott
adatvédelmi- és kezelési elveket. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679
Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy röviden „GDPR”), az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az
irányadó közösségi jogszabályok szerint jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza az
adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos valamennyi információt.
Cégünk elkötelezett munkavállalói és partnerei személyes adatainak védelmében, a
személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai
és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1. Adatkezelő adatai
Adatkezelő neve:

Weiss Hungaria Kft.

Adatkezelés helye: 9027 Győr, Almafa u.8.
Cégjegyzékszám:

08-09-015304

Adószáma:

14037526-2-08

Adatkezelő törvényes képviselője: Derdák János
Az adatkezelő belső adatvédelmi megbízottja: Németh-Homonnai Dalma

2. Adatkezelésre vonatkozó szabályok és alapfogalmak
Az

Adatkezelők

az

informatikai

védelemmel

kapcsolatos

fel adatai

körében

gondoskodnak:
● A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belü l a
szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáf érés
védelem, hálózati védelem)

● Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen
belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülö nített, biztonságos
kezeléséről
● 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 a z ilyen
események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás,
tűzvédelem)

I. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

II. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett
neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

III.

az

érintett

hozzájárulása:

az érintett

akaratának

önkéntes

és

határozott

kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat

– teljeskörű vagy egyes

műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

IV. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó

döntéseket

meghozza

és

végrehajtja,

vagy

az

adatfeldolgozóval

végrehajtatja

V. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtés e, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése,

valamint

az

adat

további

felhasználásának

megakad ályozása,

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

VI. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele

VII. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a techn ikai feladatot az adaton
végzik

VIII. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

IX. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
3. Az adatkezelés jogalapja
A Weiss Hungária Kft. adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy
jogszabályi kötelezettségen alapulnak.
Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatokat gyűjtjük, cégünk a személyes
adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésé re bocsátja a következő
információk mindegyikét:
a) az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei
b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés
jogalapja
c) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjairól

d) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes

adatokhoz

való

hozzáférést,

azok

helyesbítését,

törlését

vagy

kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról
e) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról
f) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az
érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges
következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása

4. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelők személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében kezelnek. Az adatkezelés minden szakaszában
megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és
törvényesen történik. Az Adatkezelők törekszenek arra,hogy csak olyan személyes adat
kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen,

a

cél

elérésére

alkalmas.

A

személyes

adat

csak

a

cél

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A cég munkatársai munkájuk során kötelesek gondoskodni arról, hogy jogosulatlan
személyek ne tekinthessenek be a cég által kezelt személyes adatokba, azok
jogosulatlan

személy

részére

ne

legyenek

hozzáférhetők,

módosíthatók

vagy

megsemmisíthetők.

A cég által kialakított adatvédelmi rendszer felügyeletéről a mindenkori ügyvezető
gondoskodik.

5. Az érintettek jogainak érvényesítése
Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések

kivételével – törlését. A legfontosabb adatvédelemhez kapcsolódó jogosultságokat az
alábbiakban részletezzük.

5.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére a cég az Infotv. előírásainak megfelelően tájékoztatást ad az
érintett adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett
intézkedésekről, továbbá az adattovábbítások jogalapjáról és c ímzettjéről. A cég az
érintett kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog
gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad. A cég a
tájékoztatást ingyenesen nyújtja, költségtérítést kizárólag többszöri, illetve különösen
bonyolult kérelmek esetén számít fel – erről azonban előzetesen tájékoztatja az
érintettet.

5.2. Tiltakozás joga
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kiv éve kötelező
adatkezelés esetén

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A cég a tiltakozást a lehető legrövidebb határidőn belül, de legfeljebb 15 napon belül
megvizsgálja, majd annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozást a cég megalapozottnak találta, az adatkezelést megszünteti,
és az adatokat zárolja.

A tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik szintén
intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a cég a
döntéssel késedelmeskedik, az érintett 30 napon belül törvényben meghatározottak
szerint bírósághoz fordulhat.

5.3. Zárolás
A cég zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha megállapítható, hogy
a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig
kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését
kizárta.

5.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
A cég meghatározott esetekben az általa kezelt személyes adatokat törli. Ilyen eset, ha

a) a személyes adat kezelése jogellenes

b) az érintett kéri

c)

a kezelt adat hiányos vagy téves feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az

adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elrendelte.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy nem törölhető a személyes adat, ha annak kezelését
törvény rendeli el.

A

személyes

adatok

törlésére,

zárolására,

helyesbítésére

30

nap

áll

a

cég

rendelkezésére. A cég a megtett intézkedéseiről az érintettet és mindazokat értesíti,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

Az érintett a cég adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5, telefon: 061/391-1400, fax: 061/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu

6. A nyilatkozat megváltoztatása
Cégünk fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatót módosítsa. Amennyiben a
módosítás az érintett által megadott személyes adatainak kez elését érinti, úgy a
változtatásokról a felhasználót tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából
kifolyólag az adatkezelés lényegi feltételei is megváltoznak, a cég külön kéri az érintetti
hozzájárulást a módosításhoz.

7. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések
A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. valamint az Európai
Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, az Információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény és az irányadó közösségi jogszabályok az irányadók.
Aki felkeresi a cég honlapját, annak nem kell semmilyen egyénileg azonosítható
információt

(név,

cím

vagy

telefonszám)

megadnia,

a

honlapot

ingyenesen,

kötelezettségektől mentesen megtekintheti, látogathatja.

A vállalkozás az általa kiírt állás- és egyéb keresésekben, pályázatokban vagy webes
felületen közzétett hirdetésben hivatkozik az "Adatvédelmi- és kezelési tájékoztató"-ra.
A felhasználó azzal, hogy a felületen regisztrál vagy a szolgáltatásokat igénybe veszi,

úgy hozzájárul személyes adatai 2 évig tartó kezeléséhez. Amennyiben a felhasználó
ezen szándéka megváltozik, kérjük, hogy ezt egyértelműen jelezze társaságunk felé
azzal, hogy megszünteti regisztrációját vagy megküldi adatainak törlési kérelmét.

E

tájékoztatóban

fel

nem

sorolt

adatkezelésekről

az

adat

felvételekor

adunk

tájékoztatást.

Egyúttal tájékoztatjuk tisztelt jelentkezőinket és partnereinket, hogy a bíróság, az
ügyész, a nyomozó hatóságok, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a NAV, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása,
illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt, aki
köteles adatokat szolgáltatni.

8. Hatályba léptető és záró rendelkezések
1. A jelen szabályzat 2018. május 25-én lép hatályba.

9. Záradék
Felhívjuk rá minden érintett figyelmét, hogy a jelen tájékoztató megalkotásakor hiányzik
az a komplex jogszabályi környezet, amellyel a jelen tájékoztatónak összha ngot kellett
volna teremtenie.

A tájékoztató a fentiek fényében előreláthatólag – a részletes jogszabályok megalkotását
követően – módosulni fog.

Készült: Győr, 2018.04.30.

