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Jelen szabályzat célja a Vállalkozásunk adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítő belső szabályok 

megállapítása, a természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartásának biztosítása, az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve  

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 EURÓPAI 

PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) - Általános 

Adatvédelmi Rendelet - által meghatározott adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések betartásával, 

melyek érvényesítésével a Vállalkozás valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának igénybevétele során 

biztosítja  az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását az érintettek 

személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során. 

A Vállalkozás jelen szabályzat elfogadásával deklarálja az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

(EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) - továbbiakban „Rendelet” - 5. cikkében foglalt 

személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartását. 

 

 

 A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

 

1. Személyi hatály 

 

Jelen szabályzat hatálya a Vállalkozásra és azon természetes személyekre terjed ki, akikre az 

adatkezelési tevékenysége irányul. 

 

2. Időbeli hatály 

 

Jelen szabályzat időbeli hatálya a megállapításának napjától további rendelkezésig, vagy a szabályzat 

visszavonásának napjáig áll fenn.  

 

 ALAPELVEK 

(1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelhető.  

(2) Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok 

felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat 

kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére 

alkalmas.  

(3) A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

(4) A Vállalkozás lerögzíti, hogy az általa kezelt személyes adatokat telephelyén (2600 Vác, 

Balassagyarmati út 42.) tárolja elektronikus állomány formájában, illetve papír alapú 

dokumentumokon az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett. Jelen 

rendelkezés valamennyi, a Vállalkozás által végzett adatkezelési- és adatfeldolgozói tevékenység 

tekintetében érvényes 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

Adatkezezlő: Révész Ipari és Kereskedelmi Bt, 2624 Szokolya Jókai utca 9. 

Adatkezelés helye: 2600 Vác Balassagyarmati út 42. 

Adószáma:        24449186-2-13 

Telefonszám: 06/27 305-737 

Honlap: www.reveszbt.hu 

E-mail cím: reveszbt@reveszbt.hu 

 

http://www.reveszbt.hu/
mailto:reveszbt@reveszbt.hu
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1. Az érintett hozzájárulása 

(1) A személyes adatok kezelése jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy 

valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie. 

(2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak 

kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg: 

a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában, 

b) elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett 

magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint 

bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett 

hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. 

(3) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.  

(4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre 

kiterjed. 

(5) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra 

vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a 

felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon 

szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik. 

(6) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása 

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

megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű 

módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés 

esetén az adatkezelés időtartama az adatkezelési cél megvalósulásáig, vagy a hozzájárulás 

visszavonásáig, vagy az adatok törlését elrendelő bírósági vagy hatósági határozat végrehajtásáig tart. 

 

2. Szerződés teljesítése 

 

(1) Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben 

az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő 

lépések megtételéhez szükséges.  

(2) A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti 

hozzájárulás, ez nem lehet feltétele a szerződéskötésnek. 

 

3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes 

személy létfontosságú érdekeinek védelme 

 

(1) Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az 

érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges. 

(2) Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről. 

(3) Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását 

követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítése végett szükséges. 

 

4. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 

végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése. 

 

(1) Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy 

valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve, hogy az 

érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az 

adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről 

lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az 
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adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak 

alkalmazásában áll.  

(2) A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni 

többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal 

összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.  

(3) Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, 

ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem 

számítanak további adatkezelésre.  

 

 AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE 

A személyes adatokat a Vállalkozás a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési 

jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Vállalkozás részére szolgáltatási 

szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik 

meg, a Vállalkozás által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges 

mértékben. 

 

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI 

1. Tájékoztatáshoz való jog 

 Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését megelőzően 

tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról. 

 

 

2. Az érintett hozzáférési joga 

 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az 

adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

 

3. A helyesbítéshez való jog 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az 

adatkezelőnek rendelkezésre áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. 

 

4. A törléshez való jog 

A személyes adatot törölni kell, ha:  

- kezelése jogellenes,  

- az érintett - a kötelező adatkezelés kivételével - kéri, 

- a hiányos vagy téves adat jogszerűen nem helyesbíthető, és törvény a törlést nem zárja ki, 

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának a törvényben meghatározott ideje lejárt,  

- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 
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5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést. 

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok 

kiegészét. 

 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-

korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek 

bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

 

6. Tiltakozáshoz való jog  

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,  

- ha a személyes adatok kezelése, vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő, vagy harmadik személy jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve a kötelező adatkezelés esetén, 

- ha a személyes adat felhasználása, vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás 

vagy tudományos kutatás céljára történik,   

- a törvényben meghatározott egyéb esetben. 

 

 Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 

napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt 

írásban tájékoztatja. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 

határidőt elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 

napon belül bírósághoz fordulhat a törvényben meghatározott módon. 

 

9. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog. 

(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál 

ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet. 

(2) Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 

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 

(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal 

kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk 

alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. 

 

10. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra. 

 

AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS 

(1) A Vállalkozás elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen szabályzatban is rögzített 

jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az 

érintettet nem áll módjában azonosítani. 

(2) A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított legfeljebb 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 
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(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus 

úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

(4)   Ha a Vállalkozás nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és 

élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

(5) A Vállalkozás a Rendelet 13. és 14. cikke szerinti, jelen szabályzat VI. fejezet 1. pontban részletezett 

információkat és a Rendelet 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést (visszajelzés a 

személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, 

adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről 

való tájékoztatás) díjmentesen biztosítja az érintett számára.  

(6) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – 

túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés 

meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy 

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli. 

(8) A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a 

Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, 

az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 

(9) Ha az érintett kérelmét az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének 

korlátozására az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja 

a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint 

b) az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így 

különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének 

korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja. 

 

(10) Ha az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése szerint eljáró adatfeldolgozó 

által kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését korlátozza, az adatkezelő 

ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek 

részére az adatot ezen intézkedését megelőzően továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, 

törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák. 

 

(11) A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett 

személyes adatait, ha 

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés 

 - a jelen szabályzatban rögzített alapelvekkel ellentétes, 

 -célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés 

 céljának megvalósulásához, 

 - törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

 meghatározott időtartama eltelt, vagy 

 -jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja, 

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését 

kérelmezi, kivéve ha az adatok kezelése törvényi felhatalmazáson, az érintett, vagy más létfontosságú 

érdekeinek védelmén alapul. 

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy 

d) az érintett adatai törlése mellőzéséhez fűződő jogos érdeke fennállásának időtartama lejárt, illetve ha 

a nemzetközi adattovábbítás esetén szükséges dokumentációs kötelezettség teljesítéséhez előírt 

adatőrzési időtartam lejárt.  
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ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS KEZELT ADATKÖRÖK 

1. Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés 

A Vállalkozás által nyújtott szolgáltatások, illetőleg értékesített termékekkel kapcsolatosan a 

Vállalkozás harmadik személyek számára információkérésre, ajánlatkérésre nyújt lehetőséget. 

Az adatkezelés jogalapja: információkérés, ajánlatkérés esetén az érintett hozzájárulása. 

Az érintetti köre : minden olyan természetes személy, aki a Vállalkozás szolgáltatásaival, termékeivel 

kapcsolatban információt, ajánlatot kér és megadja személyes adatait. 

A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím. 

Az adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás 

Az adatkezelési cél: ajánlat adás, kapcsolattartás.  

Az adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, ügyfélkapcsolati feladatokat ellátó munkatárs. 

Az adatkezelés időtartama: az információ szolgáltatását, illetve az ajánlat nyújtását követő 30 nap 

elteltével a Vállalkozás törli a személyes adatokat. 

 

2.Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység                                                  

A Vállalkozás a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók - személyes adatainak 

kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok kezeléséről az 

érintettet tájékoztatni kell.  

Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Társasággal szerződéses kapcsolatot 

létesítenek, a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló jogi személyek kapcsolattartói. 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése 

Az adatkezelés célja: a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses     

kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.  

A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, könyvviteli feladatokat munkakörük alapján 

ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói. 

A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám, vállalkozói 

igazolvány szám, őstermelői igazolvány szám, kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma.  

Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év. 

 

3. Panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés 

A Vállalkozás a fogyasztói jogok érvényesülésének elősegítése érdekében tájékoztatja az érintettet a 

székhelyéről,  a panaszügyintézés helyéről és a panaszkezelés módjáról, az ügyfélszolgálat levelezési 

címéről az 1997. CLV. törvény 17/A. § (1) bekezdése alapján. 

Az adatkezeléssel érintettek köre: mindazon természetes személy, aki fogyasztói jogot érvényesít a 

Vállalkozással szemben. 

A kezelt adatok köre: név, lakcím, panasz helye, ideje, módja, panasz leírása, panasz azonosítója. 

A címzettek köre: a Vállalkozás vezetője. 

Az adatkezelés célja: jogszabályi kötelezettség teljesítése.  

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles 

megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. (Az 1997. CLV. törvény 17/A.§ (7) 

bek. alapján) 
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AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok 

Vállalkozás az általa kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe a 

következő feladatok ellátása céljából: 

 

Név: Magyar Posta Zrt 

Cím: Budapest X. ker. Üllői út 114-116. 

Képviselő: dr. Hencz János László 

Telefon: +36-30/771-3416 

E-mail cím: Hencz.JanosLaszlo@posta.hu  

Tevékenység: megrendelt termékek házhozszállítása 

 

Név: microtech.hu 

Cím: 1139 Budapest, Petneházy u. 30-32. D ép. 2.em. 10.a. 

Képviselő: Sárkány Ferenc 

E-mail: esd@reveszbt.hu 

Tevékenység: oktatás, termékértékesítés, kapcsolattartás az ügyfelekkel 

 

(2) Az adatfeldolgozó személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit törvény, 

valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. 

(3) A Vállalkozás deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó 

érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes adatokat 

kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem 

végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 

(4) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért a 

Vállalkozás felel.  

(5) A Vállalkozás kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az 

adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása. 

(6) A Vállalkozás az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem ad. 

(7) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható 

meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben 

érdekelt. 

 

2. A Vállalkozás által ellátott adatfeldolgozói tevékenység 

(1) A Vállalkozás kötelezettséget vállal, illetőleg megfelelő garanciákat nyújt az általa 

adatfeldolgozóként ellátott adatkezelési tevékenységnek a Rendeletben szabályozott 

követelményrendszerrel való megfelelésre és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő 

technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.  

(2) A Vállalkozás mint adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy 

annak valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket. 

mailto:esd@reveszbt.hu
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(3) A Vállalkozás az adatkezelő utasítására, az adatvédelmi szabályokkal és alapelvekkel összhangban 

dolgozza fel az adatokat, és köteles figyelemmel lenni az adatkezelőnek az Adatfeldolgozó által ismert 

szerződéses kötelezettségeire. 

(4) A Vállalkozás az adatkezelő által részére átadott adatokat nem módosíthatja, törölheti, másolhatja, 

kapcsolhatja össze más adatbázisokkal az adatokat, nem használhatja a jelen Szerződéstől eltérő célra, 

sem saját célra, nem közölheti harmadik személyekkel, kivéve olyan mértékben, amennyiben az 

adatkezelő azt számára kifejezetten előírja és az adatfeldolgozás céljából szükséges. 

(5) A Vállalkozás nem jogosult az adatkezelő képviseletére, vagy az adatkezelő nevében jognyilatkozat 

tételére, kivéve akkor, ha erre az adatkezelővel kötött megállapodás, vagy más okirat kifejezetten. 

felhatalmazza.  

(6) A Vállalkozás lerögzíti, hogy az adatkezelő kizárólagosan jogosult az adatfeldolgozó rendelkezésére 

bocsátott adatok feldolgozási célját és módját meghatározni.  

(7) A Vállalkozás, mint adatfeldolgozó köteles az adatok biztonságáról gondoskodni, köteles mindazon 

technikai és szervezési intézkedések megtételére, amelyek szükségesek az adatvédelmi szabályok 

érvényre juttatásához, ennek megfelelően intézkedéseket köteles tenni az adatokhoz való jogosulatlan 

hozzáférés ellen, az adatok jogosulatlan megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése, 

megsemmisítése ellen. Köteles továbbá megfelelő intézkedéseket foganatosítani a véletlen 

megsemmisülés és sérülés, továbbá a technikai változásokból eredő hozzáférhetetlenné válás ellen.  

(8) A Vállalkozás jelen szabályzat adatbiztonságra vonatkozó rendelkezéseinek betartására 

adatfeldolgozásra irányuló tevékenysége során maradéktalan kötelezettséget vállal, az ott rögzítettek az 

adatfeldolgozási tevékenységére is irányadók. 

(9) A Vállalkozás, mint adatfeldolgozó kizárólag azon alkalmazottak részére biztosít hozzáférést az 

adatokhoz, akiknek az adatfeldolgozási tevékenység ellátása érdekében arra szükségük van, továbbá 

tájékoztatással látja el a hozzáféréssel rendelkezőket a biztonsági követelményeknek való megfelelési 

és titoktartási kötelezettségről. 

(10) A Vállalkozás, mint adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy együttműködik az 

adatkezelővel annak érdekében, hogy az adatkezelő a rá vonatkozó jogszabályi kötelezettségeit betartani 

tudja. Az együttműködés különösen az alábbi területekre terjed ki: az érintettek hozzáféréshez, 

törléshez, helyesbítéshez fűződő jogainak teljesítésével kapcsolatos megkeresések jogszabályi határidőn 

belüli teljesítése.  

(11) A Vállalkozás, mint adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az általa feldolgozott adatok adatkezelő 

utasításainak megfelelő módosítására, kiegészítésére, kijavítására, zárolására, illetve törlésére.  

(12) A Vállalkozás köteles az adatkezelőt haladéktalanul értesíteni minden, az adatok biztonságát érintő, 

eseményről, vagy kockázatról, az ezekkel kapcsolatos intézkedéseket megtenni és teljes körűen 

együttműködni az adatkezelővel.  

(13) A Vállalkozás kötelezi magát arra, hogy az adatkezelő és annak megbízottjai részére az 

adatfeldolgozással kapcsolatos rendszerei, nyilvántartásai, adatai, információi és eljárásai körében 

lefolytatott ellenőrzés, vizsgálat során az adatkezelővel teljes körűen együttműködik, Ennek keretében 

biztosítja az ellenőrzésre jogosult személy számára azt, hogy az adatfeldolgozással kapcsolatos 

nyilvántartásokhoz, az azokban tárolt adatállományokhoz, az adatfeldolgozás során alkalmazott 

eljárásokhoz teljes körűen hozzáférjen.  

(14) A Vállalkozás mint adatfeldolgozó további adatfeldolgozót kizárólag abban az esetben vehet 

igénybe, ha az adatkezelő további adatfeldolgozó igénybevételéhez előzetesen közokiratban vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratban eseti vagy általános felhatalmazást adott. 

 

(15) Ha az adatfeldolgozó a további adatfeldolgozót az adatkezelő általános felhatalmazása alapján veszi 

igénybe, az adatfeldolgozó a további adatfeldolgozó igénybevételét megelőzően tájékoztatja az 

adatkezelőt a további adatfeldolgozó személyéről, valamint a további adatfeldolgozó által végzendő 

tervezett feladatokról. Ha az adatkezelő ezen tájékoztatás alapján a további adatfeldolgozó 
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igénybevételével szemben kifogást emel, a további adatfeldolgozó igénybevételére az adatfeldolgozó 

kizárólag a kifogásban megjelölt feltételek teljesítése esetén jogosult. 

 

 

 

AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK  

1. Az adatbiztonság megvalósításának elvei. 

(1) A Vállalkozás személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, 

az adatkezelés célja szerint kezelhet. 

(2) A Vállalkozás az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy 

megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az 

adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, 

illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási 

szabályokat. 

(4) A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az 

adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, 

megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférésből erednek. 

(5) A Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 

sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  

(6) A Vállalkozás vezetői, munkavállalói a személyes adatokat harmadik személynek nem továbbítják, 

a jogosulatlan hozzáférés kizárása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszik. 

A Vállalkozás az informatikai, illetve a papír alapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a 

szükséges intézkedéseket. 

 

Jelen szabályzat megállapítása, illetőleg módosítása a Vállalkozás vezetőjének feladatkörébe tartozik.  

 

Vác, 2018.05.25. 

 

 

Révész Árpád 

        ügyvezető 

 

 

 


