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Jelen rendelkezeseket a Tirsasig tobbi szabilyzatinak elOirisaival osszhangban kell ertelmezni. 
Amennyiben a szemelyes adatok vedelmevel kapcsolatosan ellentmondis all fent jelen 
rendelkezesek es a birmely mis, e szabilyzat hatilybalepese elOtt hatilyba lepett szabilyzat elOirisai 
kozott, tigy abban az esetben jelen rendelkezesek szabilyai az irinyadOak. 

1. A szabilyzat MO es hatalya 

A Tirsasig miikodese koreben alapelv, hogy a szemelyes adatok kezelese sorin a tirsasig minden 
esetben torekszik az Europai Parlament es a Tanics iltal elfogadott, a termeszetes szemelyeknek a 
szemelyes adatok kezelese tekinteteben torten vedelmer61 es az ilyen adatok szabad iramlisir61, 
valamint a 95/46/EK irinyelv hatilyon kiviil helyezeser61 szol6 2016/679 Rendeletben, 
(a tovibbiakban: GDPR rendelet), az informiciOs onrendelkezesi jogr61 es az 
informiciOszabadsigr61 szOlO 2011. evi CXII. torvenyben (a tovibbiakban: Info tv. foglaltak 
betartisira. 

Jelen szabilyzat celja, hogy az erintettek megfele16 tijekortatist kaphassanak a Tirsasig iltal 
kezelt, illetve az iltala megbizott adatfeldolgozO iltal feldolgozott adatokrol, azok forrisirol, 
az adatkezeles celjar61, jogalapjar61, idOtartamirol, az adatkezelesbe esetlegesen bevont 
adatfeldolgoz6 never61, cimer61, elerhetOseger61 es az adatkezelessel osszefiigg6 tevekenyseger61, 
tovibbi - az erintett szemelyes adatainak tovibbitisa eseten - az adattovibbitis jogalapjarOl es 
cimzettjer61 es a tovibbitott szemelyes adatok korer61. 

Jelen szabilyzat tovabbi celja, hogy az erintettek Tirsasig iltal kezelt szemelyes adatok tekinteteben 
valamennyi erintetti jogir61, jogorvoslati lehetOseger61 megfele16 tijekortatist kapjon. 

Jelen szabilyzattal a Tirsasig biztositani kivinja a nyilvintartisok mfikodesenek torvenyes 
rendjet, az adatvedelem alkotmanyos elveinek, az adatbiztonsig kovetelmenyeinek ervenyesiileset, 
meg kivinja akadilyozni az adatokhoz yak) jogosulatlan hozziferest, es azok jogosulatlan 
megviltortatisit, illetve nyilvinossigra hozatalit. 

A szabilyzat tirgyi hatilya kiterjed a Tirsasig minden szervezeti egysegenel folytatott valamennyi 
olyan folyamatra, amely soran az iriny ado j ogszab ilyokban meghatirozott szemelyes adat 
kezelese, tirolisas, tovibbitisa megvalOsul. 



A szabilyzat idobeli hatalya 2018. majus 25. napjathlannak visszavonisaig tart. 

Jelen szabilyzat hatilya kiterjed a Tarsasagra, mint a szemelyes adatok kezelOjere, azon szemelyekre, 
akiknek adatait a Tarsasag kezeli, valamint azon szemelyekre, akiknek jogat vagy jogos erdeket a 
szemelyes adatok kezelese erinti, az iranyad6 jogszabilyok szerinti foglalomrendszer szerint: 
Erintett(ek). 
Jelen szabilyzat hathlya kiterjed a Tarsasag, mint adatkezelo altal igenybe vett adatfeldolgozOkra, 
tovabbi adatkezelokre, a Tarsasig valamennyi munkavAllalojara, vagy egyeb foglalkortatasi 
jogviszonyban alkalmazott szemelyere, a Tarsasag nem termeszetes szemelyisegii, gazdalkod6 
szervezet partnereinek kapcsolattartoira. 

Jelen szabilyzat hatilya a Tarsasig valamennyi szervezeti egysegenel folytatott valamennyi 
szemelyes adat kezelesere kiterjed, fiiggetieniil attol, hogy a szemelyes adatok kezelese, tarolisa 
papir alapon, vagy elektronikus fonnaban tortenik. 

2. Fogalmak 

A jelen szabilyzat fogalmi rendszere megegyezik a GDPR rendelet es az Infotv. 3. §-ban 
meghatirozott ertelmezo fogalommagyarizatokkal, igy kiilonosen: 

Erintett: barmely meghatirozott, szemelyes adat alapjan azonositott vagy - kozveileniil vagy 
kozvetve - azonosithato termeszetes szemely; 

Szemelyes adat az erintettel kapcsolatba hozhato adat - kiilonosen az erintett neve, azonosit6 
jele, valamint egy vagy tobb fizikai, fiziologiai, mentalis, gazdasigi, kulturalis vagy szocialis 

azonossagara jellenuo ismeret 	valamint az adatb6I levonhato, az erintettre vonatkozo 

kovetkeztetes; 

Kill onleges adat: 
o a faji eredetre, a nemzetiseghez tartozisra, a politikai velemenyre vagy partallisra, 

a vallisos vagy Inas vilignezeti meggyozodesre, az erdek-kepviseleti szervezeti 
tagsagra, a szexualis eletre vonatkozo szemelyes adat, 

o az egeszsegi allapotra, a koros szenvedelyre vonatkozo szemelyes adat, valamint a 
biinugyi szemelyes adat; 

Bunfigyi szemelyes adat: a buntet6eljaras soran vagy azt megel6z6en a biincselekmennyel vagy a 
bantet6eljarissal Osszefiiggesben, a biintet6eljiras lefolytatisira, illetve a biincselekmenyek 
felderitesere jogosult szerveknel, tovabba a biintetes-vegrehajtas szervezetenel keletkezett, az 
erintettel kapcsolatba hozhat6, valamint a biintetett el6eletre vonatkoz6 szemelyes adat; 

Hozzajdrulas: az erintett akaratinak onkentes es hatirozott kinyilvanitisa, amely megfeleI6 
tajekortatison alapul, es amellyel felreerthetetlen beleegyezeset adja a ra vonatkozo szemelyes 
adat - teljes kora vagy egyes miiveletekre kiterjedo - kezelesehez; 

Tiltakozas: az erintett nyilatkozata, amellyel szemelyes adatinak kezeleset kifogisolia, es az 
adatkezeles megsziinteteset, illetve a kezelt adat ti5rleset keri; 



I 
Adatkezel& az a termeszetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 
szervezet, aki vagy amely onilloan vagy misokkal egyiitt az adat kezelesenek celjit meghatirozza, 
az adatkezelesre (beleertve a felhasznalt eszkort) vonatkoz6 donteseket meghozza es vegrehajtja, 
vagy az adatfeldolgozOval vegrehajtatja; 

Adatkezeles: az alkalmazott eljaristO1 ftiggetlentil az adaton vegzett barmely miivelet vagy a 
miiveletek osszessege, igy kiilonosen gyiijtese, felvetele, rogzitese, rendszerezese, tirolisa, 
megvaltortatisa, felhasznalisa, lekerdezese, tovabbitisa, nyilvanossagra hozatala, osszehangoLisa 
vagy osszekapcsolisa, zarolasa, torlese es megsemmisitese, valamint az adat tovabbi 
felhasznaLisinak megakadalyozasa, fenykep-, hang- vagy kepfelvetel keszitese, valamint a szemely 
azonositasira alkalmas fizikai jellemzOk (pl. ujj- vagy tenyernyomat, DNS-minta, iriszkep) 
rogzitese; 

Ada ttovabbitis: az adat meghatirozott harmadik szemely szimira torten hozziferhetOve tetele; 

Nyilvanossagra hozatal: az adat barki szamir.  a torten6 hozzaferhetOve tetele; 

Adatt &les: az adat felismerhetetlenne tetele oly mOdon, hogy a helyreallitasa tobbe nem 
lehetseges; 

Adatzatolas: az adat azonosito jelzessel ellitisa tovabbi kezelesenek vegleges vagy 
meghatirozott ickire torten korlatozasa celjabol; 

Ad a tmegjeloles: az adat azonositO jelzessel ellatisa annak megkUlonbortetese celjibol; 

Ada tm egsemmisites: az adatot tartalmazo adathordozo teljes fizikai megsemmisitese; 

Adatfeldolgozds: az adatkezelesi miiveletekhez kapcsolodO technikai feladatok elvegzese, 
fiiggetleniil a mOveletek vegrehajtisahoz alkalmazott modszert61 es eszkortol, valamint az 
alkalmazis helyet61, felteve hogy a technikai feladatot az adaton vegzik; 

Adatfeldolgoz6: az a termeszetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 
szervezet, aki vagy amely szerzOdes alapjan - beleertve a jogszabily rendelkezese alapjan kotott 
szerzOdest is - adatok feldolgozasit vegzi; 

Adatallomany: az egy nyilvantartasban kezelt adatok osszessege; 

Harmadik szemely: olyan termeszetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem 
endelkez6 szervezet, aki vagy amely nem azonos az erintettel, az adatkezelOvel vagy az 
adatfeldolgozOval; 

EGT-allam: az Europai link) tagillarna es az Europai Gazdasigi TersegrOl sz616 megillapodisban 
reszes mas Elam, tovabba az az allam, amelynek allampolgara az EurOpai Utilo es tagallamai, 
valamint az Eurcipai Gazdasigi TersegrOl sz616 megillapodisban nem reszes allam kozott letrejott 
nemzetkozi szerzOdes alapjan az Europai Gazdasigi TersegrOl szOlO megillapodisban reszes 
allam allampolgarival azonos jogillast elvez; 

Harmadik orszag: minden olyan Elam, amely nem EGT-allam; 



Adatvedehni incidens: szemelyes adat jogellenes kezelese vagy feldolgozisa, igy kiihinosen a 
jogosulatlan hozziferes, megviltortatis, tovibbitis, nyilvinossigra hozatal, torles vagy 
megsemmisites, valamint a veletlen megsetnmisfiles es serilles. 

3. Az adatkezelesek szabilyai 

Mivel az informacios onrendelkezes minden termeszetes szemelyAlaptiirvenyben rogzftett 
alapjoga, for a Tarsasag eljirisai sorin csak cis kizarOlag a hatilyos jogszabalyok 
rendelkezesei alapjan vegez adatkezelest, kiilonosen: 

Szemelyes adat kezelesere csak jog gyakorlisa vagy kotelezettseg teljesitese erdekeben van 
leheteiseg. A Tirsasig ilia' kezelt szemelyes adatok magincelra val6 felhasznilisa tilos. Az 
adatkezelesnek mindenkor meg kell felelnie a celhoz kotottseg alapelvenek. 

A Tirsasig szemelyes adatot csak az irinyado jogszabilyokban, igy killonosen a GDPR 
rendeletben meghatirozott jog alapjin kezel, a cel eleresehez sziikseges minitnilis mertekben es 
ideig. Az adatkezeles minden szakasziban meg kell felelnie a celnak — es amennyiben az 
adatkezeles cella megszlint, vagy az adatok kezelese egyebkent jogellenes, az adatok 
torlesre/zirolisra/elfeledtetesre keriilnek. 

A GDPR rendelet szerinti szemelyes adatkezelesi jogalapok: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdes a.) pont: az erintett hozzijiruLisa 
GDPR 6. cikk (1) bekezdes b.) pont: szerzodes teljesitese 
GDPR 6. cikk (1) bekezdes c.) pont: jogi kotelezettseg teljesitese 
GDPR rendelet (1) bekezdes d.) pont: azadatkezeles az erintett vagy egy misik termeszetes 
szemely letfontossigti erdekeinek vedelme miatt sziikseges 
GDPR 6. cikk (1) bekezdes a.) adatkezel6 jogos vagy letfontossigu erdeke 
GDPR 6. cikk (1) bekezdes e.) az adatkezeles kozerdekii vagy az adatkezelore ruhizott 
kozhatalmi jogositviny gyakorlisinak kereteben vegzett feladat vegrehajtisihoz sziikseges 
GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdes f.) pont: az adatkezeles az adatkezelo vagy egy 
harmadik fel jogos erdekeinek ervenyesitesehez sziikseges, kiveve, ha ezen erdekkel 
szembenelsObbseget elveznek az erintett olyan erdekei vagy alapvet6 jogai es szabadsigai, 
amelyek szemelyes adatok vedelmet teszik sziiksegesse, kiikinosen, ha az erintett gyerek. 

A Tirsasig valamennyi iltala kezelt szemelyes adat kezelesere vonatkozo adatvedehni 
tijekortatot/szabilyzatot fogalmaz meg, es tesz kozze honlapjin, melynek elerhetOsege: www. 
bmhnonprofit.hu. Az emlitett adatvedelmi tijekortat6k/szabilyzatok jelen szabilyzat mindenkori 
melleldetet kepezik. 

A Tirsasig az iltala megfoglamazott es honlapjin kozzetett adatvedeltni 
tijekortatOkbaniszabilyzatokban meghatirozza az etintetteil gyilitott, a Tirsasig iltal kezelt, throlt 
szemelyes adatok kezelesenek jogalapjit, cellit, idOtartamit, az adatovibbitis tenyet, az 
adattovibbitis cimzettjet, a tovibbitott szemelyes adatok koret, esetleges harmadik orszigba 
torten6 tovibbitis tenyet, valamint az erintetett szemelyes adataikkal kapcsolatos valamennyi, 
irinyad6 jogszabilyokban meghatirozott jogit, es a rendelkezesere illo jogorvoslati leheteisegeket. 

A Tirsasig szervezeti egysegeinel adatkezelest vegz6 alkalmazottak es a Tirsasig megbizisib61 az 



adatkezelesben resztvevO, annak valamely miiveletet vegzO szervezetek alkalmazottjai kotelesek 
a megismert szemelyes adatokat iizleti titokkent megOrizni. A szemelyes adatokat kezelO es 
azokhoz 	hozziferesi 	lehetOseggel 	rendelkez6 	szemelyek 	kotelesek 	mi nden 
es e tb en Titoktartasi nyilatkozatot tenni. (2. melleklet) 

Ha a szabilyzat hatilya alatt illO szemely tudomist szerez arrOl, hogy a Tirsasig altal kezelt 
szemelyes adat hibis, hiinyos vagy idOszerUtlen, kOteles azt helyesbiteni vagy helyesbiteset 
esetleges torlese, elfeledteteset az adat rogziteseert felelOs munkatirsnil 
kezdemenyezni, es errol kozvetlen feletteset, az adatvedelmi felelOst vagy az iigyvezetOt kOzvetlenill. 
ertesiteni. 

A Tirsasig megbizisibOl adatfeldolgozOi tevekenyseget vegzO termeszetes vagy jogi szemelyekre, 
illetve jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 szervezetekre vonatkozO adatvedelmi 
kotelezettsegeket az adatfeldolgozOval kotott megbizisi szerzOdesben kell ervenyesiteni. 

AdatkezelO semmilyen korillmenyek kozott nem gyfijt killonleges adatokat, azaz olyan adatokat, 
amelyek faji eredetre, a nemzeti es etnikai kisebbseghez tartozisra, a politikai velemenyre vagy 
pirtillisra, a vallisos vagy mis vilignezeti meggyOzOdesre, az erdek-kepviseleti szervezeti tagsigra, 
az egeszsegi illapotra, a kOros szenvedelyre, a szexuilis eletre, valamint biintetett elOeletre 
vonatkoznak. 

Adatvedelmi incidens eseten az AdatkezelO indokolatlan kesedelem nelkiil, legkesObb 72 Orival 
azutin, hogy az adatvedelmi incidens a tudomisira jutott, bejelenti a felUgyeleti hatOsignak, kiveve, 
ha az adatvedelmi incidens valOszintisithethen nem jar kockizattal a termeszetes szemelyek jogaira 
es szabadsigaira nezve. Azon nem virt esetben, ha a bejelentes nem tortenik meg 72 Orin ball, 
AdatkezelO a bejelenteshez mellekeli a kesedelem igazolisira szolgil6 indokokat is. 

Amennyiben az adatvedelmi incidens valOszinUsithethen magas kockizattal jar a termeszetes 
szemelyek jogaira es szabadsigaira nezve, az AdatkezelO indokolatlan kesedelem nelkill tijekortatja 
az erintettet az adatvedelmi incidensrOl. 

Az Adatkezelo az erintett reszere adott, a valOszinUsithethen magas kockizattal jirO adatvedelmi 
incidenssel kapcsolatos tijekortatisa sorin: 

• viligosan es kozerthetOen ismerteti az adatvedelmi incidens jelleget; 
• informiciOt nytijt a tovibbi tijekortatist ado egyeb kapcsolattartO never61 es elerhetOsegeirOl; 
• ismerteti az adatvedelmi incidensbOl eredO, valOsziniisithetO kovetkezmenyeket; 
• ismerteti az AdatkezelO iltal az adatvedelmi incidens orvoslisira tett vagy tervezett 
intezkedeseket, beleertve adott esetben az adatvedelmi incidensbOl ered6 esetleges hitrinyos 
kovetkezmenyek enyhiteset celz6 intezkedeseket. 

4. A szemelyes adatok kezelesenek Tarsasag Altai biztositott alapelvei 

1. A szemelyes adatok kezeleset jogszerOen es tisztessegesen, valamint az erintett szimira 
itlithatO mOdon kell vegezni („jogszeriiseg, tisztesseges eljiris es itlithatOsig"); 

2. A szemelyes adatok grijtese csak meghatirozott, egyertelmii es jogszetit celbOl tortenhet, es 
azokat a Tirsasig nem kezelheti ezekkel a celokkal ossze nem egyeztethetO mOdon. Nem 
min Osill az eredeti cellal ossze nem egyeztethetOnek a kozerdekti archivilis celjabOl, 
tudominyos es tortenehni kutatisi celbOl vagy statisztikai celbOl torten tovibbi adatkezeles 
(„celhoz kotottseg"); 



3. Az adatkezeles celjai szempontjabOl megfelehiek es relevinsak kell, hogy legyenek, es a 
sziiksegesre kell korlatozOdniuk („adattakarekossig"); 

4. Pontosnak es szukseg eseten naprakesznek kell lenriiiik; minden eszszera intezkedest meg kell 
tenni annak erdekeben, hogy az adatkezeles celjai szempontjibOl pontatlan szemelyes adatokat 
haladektaLinul tonoljek vagy helyesbitsek („pontossig"); 

5. A szemelyes adatok tarolasinak olyan formiban kell tortennie, amely az erintettek azonositasit 
csak a szemelyes adatok kezelese celjainak eleresehez sziikseges ideig teszi lehetOve; a 
szemelyes adatok ennel hosszabb ideig torten tirolasara csak akkor kertilhet sor, amennyiben 
a szemelyes adatok kezelesere kozerdelni archivilis celjab61, tudominyos es tortenelmi kutatisi 
celb61 vagy statisztikai celb61 kerul majd sor („korlatozott tarolhatOsig"); 

6. Az adatvedelmi rendelkezesek kezeleset oly mOdon kell vegezni, hogy megfele16 technikai vagy 
szervezesi intezkedesek alltalmazisaval biztositva legyen a szemelyes adatok megfele16 
biztonsiga, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelesevel, veleden elvesztesevel, 
megsemmisitesevel vagy karosodasival szembeni vedelmet is ideertve („integritas es bizalmas 
jelleg"). 

7. A Tirsasig felehis az elOzOekben meghatirozott alapelvek szerinti megfelelesert, tovibbi 
kepesnek kell lennie e megfeleles igazolisara („elszamoltathatOsig"). 

5. A Tarsasag adatvedelmi rendszere 

A Tirsasig iigyvezetOje a Tarsasig sajatossagainak figyelembe vetelevel meghatirozza az 
adatvedelem szervezetet, az adatvedelemre valamint az azzal osszefugg6 tevekenysegre vonatkoz6 
feladat- es hatiskOroket, es kijeloli az adatkezeles feliigyeletet date) szemelyt, az adatvedelmi felelOst. 

A szabilyzatban elOirtak betartatisiert minden szervezeti egyseg vezet6je onall6 feladatkoreben felelOs. 

A Tarsasig munkatirsai munkajuk sorin gondoskodnak arr61, hogy jogosulatlan szemelyek ne 
tekinthessenek be szemelyes adatokba, tovabbi arra, hogy a szemelyes adat tarolisa, elhelyezese 
Ugy keriihon kialakitisra, hogy az jogosulatlan szemely reszere ne legyen hozziferhetO, megismerhetO, 
megviltortathatO, megsernmisitheth. 
Kiilso szervezet reszere az adattovabbitas tortenhet papir alapon vagy elektronikus Uton. Abban az 
esetben, ha az adattovibbitas elektronikus adatfeldolgozissal hatekonyabban tehesithetO akkor az 
irattir reszere az adattovibbitisrOl kiserOlevelet kell kesziteni, amely tartalmazza az adattovibbitast 
ken5 megkereseseben felsorolt adatokat. A Tarsasignil megvalOsulO adatkezelesekre, 
adattovibbitasokra vonatkozOan a Tarsasag mindenkori kinevezett adatvedelmi felelOse kulon 
nyilvintartast vezet. (6. melleklet) 

Az adatkezelO koteles az adatkezelesi miiveleteket ugy megtervezni es vegrehajtani, hogy az e torveny 
es az adatkezelesre vonatkozo mas szabilyok alkalmazisival biztositsa az erintettek maganszferajanak 
vedelmet. 

A szervezeten beliil kezelt szemelyes adat — a feladat elvegzesehez sziikseges mertekben es ideig — csak 
az iiggyel erintett egyseghez tovabbithat6, felteve, hogy a szemelyes adatok megismerese nelkiil az tigy 
erdemeben eljirni nem lehet. 

A BMH Nonprofit Kft. munkavillal6i a feladataik ellitisa koreben szemelyes adatokat csak a 
vonatkozO jogszabilyok es a Tarsasig szabilythiban meghatirozott elOirasok betartasival kezelhetnek. 

A BMH Nonprofit Kft. adatkezelest vegzO munkavallal6ja fegyelmi, kirteritesi, szabilysertesi es 
buntetOjogi felelOseggel tartozik a feladat,- es hatiskorenek gyakorlasa sorin tudotnisira jutott 
szemelyes adatok jogszerti kezeleseert, a jogosultsigok jogszerti gyakorlasiert. 



A Tarsasig adatvedelmi rendszerenek felfigyeletet az figyvezetO Lida el. 

Az figyvezeto az adatvedelemmel kapcsolatosan: 

a) felelOs az erirttettek jogszabilyokban meghatirozott jogainak gyakorlIsahoz 
szfikseges feltetelek biztositasiert; 

b) felelOs a Tarsasig altal kezelt szemelyes adatok vedelmehez sziikseges szemelyi, targyi es 
technikai feltetelek biztositisiert; 

c) felelOs az adatkezelesre iranyulo ellenOrzes sorin esetlegesen feltart hianyossigok vagy 
jogszabilysertO korfilmenyek megszfinteteseert, a szemelyi felelOsseg megallapitasahoz 
sziikseges eljaras kezdemenyezeseert, illetve lefolytatisiert; 

d) felfigyeli a kinevezett adatvedelmi felelOs tevekenyseget; 
e) vizsgilatot rendelhet el; 
f) kiadja a Tirsasig adatvedelemmel kapcsolatos belsO szabilyait. 

Az iranyad6 jogszabilyi elOkasok alapjan a Tarsasignal adatvedelmi felelOs (Dpo) alkalmazisa 
kotelezO, tekintettel arra, hogy a Tirsasig hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatisi feladatot lat el. 

Az figyvezetO iltal kijelolt adatvedelmi felelOs: dr. Nyilas Krisztina 
Az adatvedelmi felelOs elerhetOsege: info(abmhnonprofit.hu  
Cime: 3527 Miskolc, BesenyOi tit 26. 

Az adatvedelmi felelos feladatai Ictilonosen: 

FelelOs az adatvedelemert, melynek kereteben: 

a) ellenOrzi a vedelmi elOirasok betartasit; 
b) kozremfikoclik az adatkezeles es az adatfeldolgozis felfigyeleteben; 
c) kialakitja a vonatkozO dontesek elOkeszitesehez, a biztonsagot novelO intezkedeseket; 
d) betekinthet valamennyi iratba, ami a szemelyes adatok kezelesevel, feldolgozisaval kapcsolatos; 
e) kivizsgalja es intezi, a hozza beerkez6 kerdeseket; 
f) kiadja es folyamatosan aktualizalja a szabilyzatot; 
g) erdekmerlegelest vegez az egyes szemelyes adatkezelessel kapcsolatban; 
h) hatisvizsgalatot vegez az egyes szemelyes adatok kezelesevel, tirolisaval kapcsolatban; 
i) tanicsot ad az adatvedelmi hatisvizsgalatra vonatkozOan, valamint nyomon koved a 

hatisvizsgalat elvegzeset; 
j) egyuttmfikodik es kapcsolatot tart a felfigyeled hatOsagokkal; 
k) evente ellenOrzi a vonatkozO jogszabilyok, valamint a Szabilyzat elOkisai es az adatbiztonsigi 

kovetehnenyek teljesfileset, a tapasztaltaltrOl, az esetleges hianyossigok megsziintetes 
erdekeben teendO intezkedesekrOl tajekortatja az figyvezetOt; 

1) kozremfikodik, illetOleg segitseget nytijt az adatkezelessel osszefiigg6 dontesek 
meghozatalaban, valamint az erintettek jogainak biztositisaban;. 

m) Idvizsgalja a hozza erkezett bejelenteseket, es jogosulatlan adatkezeles eszlelese esten annak 
megszfintetesere hivja fel az adatkezelOt, vagy az adatfeldolgozOt; 

n) vezeti es koordinilja a belsO adatvedelmi nyilvintartasokat; 
o) gondoskodik az adatvedelmi ismeretek oktatisirOl 
p) jogosult a BMH Nonprofit Kft. valamennyi szervezeti egysegenel betekinteni az 

adatkezelesekbe, az azzal kapcsolatos nyilvantartasokba 



I 
q) a Tirsasig foglalkortatottjai szamara tanicsot ad az egyes adatvedelmi kerdesekkel 

kapcsolatban. 

Vezetok 

A BMH Nonprofit Kft. szervezeti egyseg vezetoje 

a) a vezetese alatt allo szervezeti egyseg tekinteteben ellatja a belso adatvedelmi feladatokat; 
b) koteles a Szabilyzatban foglaltakat megismerni, munkija sorin alkalmazni, valamint 

gondoskodni arrol, hogy azt a beosztott munkavAalok ismerjek, elOhisait munkavegzesiik 
soran alkalmazzik; 

c) konkret iigyekben felmeralo igenyek alapjin adatvedelmi kerdesekben segitseget nyujt az 
adatvedelmi felelos reszere; 

d) a tudomisara jutott visszissig eseten felhivja a munkavillalot a jogosulatlan adatkezeles 
megsziintetesere, valamint ertesiti a tarsasig adatvedelmi feleloset. 

Az adatkezelo munkavallal6 

Az adatkezelesi feladatokkal megbizott munkavallalo 

a) koteles a Szabilyzat es az igazati jogszabilyok adatvedelmi eloirisait megteremteni es 
maradektalanul betartani; 

b) koteles tajekortatni kozveden feletteset, sziikseg eseten az tigyvezetot a feladatkoreben 
felmeriilt barmely egyeb agazati adatvedelmi problemirol, esetleges allisfoglalisrol, vagy mas 
fejlemenyrol, a szamitistechnikai eszkozok birminemii meghibisodisarol, az adatallomany 
kezelhetOsegeben bekovetkezett problemarol es adatvedelmi incidens bekovetkezter61, vagy 
annak lehetseges bekovetkezeserol; 

c) koteles eszrevetel eseten az adatkezelessel kapcsolatosan feltart visszassigokat haladektalanul 
megsziintetni; 

d) vezeti a munkakorebe tartozo adat-, adatszolgaltatisi es adattovibbitisi nyilvintartasokat; 
e) gondoskodik arrol, hogy az altala vezetett nyilvantartas adataihoz illetektelen szemely ne 

ferhessen hozzi, iigyel a nyilvintartas biztonsigos tarolasara; 
f) elvegzi a kezeleseben levo adatok biztonsigi menteset, gondoskodik azok biztonsigos 

tirolisarol; 
g) a jogszabily iltal felhatalmazott szemelynek vagy szervezetnek adatot szolgaltat, adatot 

tovabbit, 
h) koteles kozvetlen feletteset, az adatvedelmi felelost, sziikseg eseten az figyvezetot tijekortatni 

minden olyan esemenyrol, amikor of jogszertitlen adatkezelesre kertek fel, utasitottik; 
i) haladektalanul jelzi kozveden felettesenek, ha az adatillomanyba jogosulatlan hozziferest vagy 

barminemti valtozist tapasztal, azaz adatvedelmi incidens tortenik, vagy annak tenyet tapasztal; 
j) fegyelmi es anyagi felelosseggel tartozik azert, hogy tevekenyseget az adatkezelest elrendelo 

jogszabily hianyiban pedig az erintett hozzajarulasinak megfeleloen vegezze, mely 
kotelezettsegszeges fegyelmi feleleissegre vonist alapozhat 

A Munkatirs, akinel az adat keletkezett, es/vagy akinek az adathoz hozzaferesi jogosultsiga 
van, es/vagy akinek az adatot egy masik adatgazda, vagy harmadik szemely tovibbitotta, 
es/vagy akinek az adat barmilyen ma's modon a birtolcaba jutott, adatgazdinak minOstil jelen 
Szabilyzat alapjin. 

Adat torleset, helyesbiteset, zirolasit vagy megsemmisiteset csak a hozziferesre jogosult 
adatgazda, az egysegvezeto vagy az Adatkezelo kepvisekije, vagy az iltala e feladattal megbizott 
Munkatirs vegezheti el, es kizarolag abban az esetben, ha meggyozodott arrol, hogy annak 
jogszabilyban, a mindenkor hatilyos Adatvedelmi es Adatkezelesi Szabilyzatokban, vagy 



egyeb szabalyzatban meghatirozott feltetelei fennallnak, es a szemelyes adat toralhetO, 
zarolhath, helyesbithetO, stb. 

Amennyiben jogszabily vagy bels6 szabilyzat elOirja, az adatok torlesenek, zarolasinak vagy 
megsemrnisitesenek tenyet az azt vegrehajtO Munkatirsnak megfelel6en dokumentalnia kell, 
es err6l az adatvedelmi felelOst minden esetben ertesiteni sziikseges, a megfelel6 Tarsasig altal 
rendszeresitett adatvedelemmel kapcsolatos nyilvantartasok aktualis vezethetOsege erdekeben. 

6. Adatbiztonsagi szabalyok 

A papiralapon kezelt szemelyes adatok biztonsaga erdekeben a Tarsasag az alabbi 
intezkedeseket alkalmazza: 

- az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz mas nem ferhet hozza, mas szimara 
fel nem tarhateak; 

- a dokumentumokat j61 zarhatO, szaraz, tilzvedeltni es vagyonvedehni berendezessel ellatott 
helyisegben helyezi el; 
a folyamatos aktiv kezelesben levO iratokhoz csak az illetekes, arra kiilon az iigyvezetO altal 
feljogositott alkaltriazottjak ferheinek hozza; 
a Tarsasig adatkezelest vegzO munkatirsa a nap folyamin csak Ugy hagyhatja el az olyan 
helyiseget, ahol adatkezeles zajlik, hogy a ra bizott adathordozOkat elzarja, vagy az iroclat bezirja; 
a Tarsasag adatkezelest vegzO munkatirsa a munkavegzes befejeztevel a papiralapu adathordozOt 
elzarja, ugyanezen szabily alapjan szamitOgepet lezirja, kikapcsolja, Ugy bogy ahhoz mas 
illetektelen szemely ne ferhessen hozza, az adatokat megismerni keptelen legyen. 
amennyiben a papiralapon kezelt szemelyes adatok digitalizalisra keriilnek, a digitilisan tarok 
dokumentumokra iranyad6 biztonsigi szabilyokat alkalmazza a Tarsasag. 

A szamittligepen, illetve halezaton tarok szemelyes adatok biztonsaga erdekeben a 
Tarsasag az alabbi intezkedeseket es garancialis elemeket alkalmazza: 

az adatkezeles soran hasznalt szamithgepek, egyes okostelefonok a Tarsasag tuLajdonat kepezik, 
vagy azok folott tulajdonosi jogkorrel megegyezO hasznalati joggal bir a Tarsasig; 
a szamitegepen es okos mobileszkozokon talalhatO adatokhoz csak ervenyes, szemelyre szolo, 
azonosithath jogosultsaggal lehet csak hozzaferni; 
az adatokkal torten minden szamitagepes rekord nyomon kovethetOen naphizisra 
a hakizati kiszolgal6 g-epen (a tovabbiakban: szerver) tarok adatokhoz csak megfelel6 
jogosultsaggal es csakis az arra Idjelelt szemelyek ferhemek hozzi; 
amennyiben az adatkezeles celja megvalOsult, az adatkezeles hatarideje letelt, Ugy az adatot 
tartalmazO fajl visszaillithatatlanul torlesre keriil, az adat ajra vissza nem nyerhet6; 
a halOzaton tarok adatok biztonsiga erdekeben a szerveren folyamatos tiikrozessel keriili el a 
Tarsasig az adatvesztest; 
a szemelyes adatokat tartalmazO adatbazisok aktiv adataibOl napi mentest vegez, a mentes a 

kozponti szerver teljes adatillomanyara vonatkozik es magneses adathordozora tortenik; 
a lementett adatokat tarol6 magneses adathordoz6 az erre a celra kialakitott panceldobozban 

elizbiztos helyen es me:don tarok; 

- a szemelyes adatokat kezelO halizaton a virusvedelemr61 folyamatosan gondoskodik; 
- a rendelkezesre allo szamitastechnikai eszkozokkel, azok alkalmazisaval 

megakadalyozza illetektelen szemelyek halOzati hozzafereset. 



A Tarsasig az altala kezelt, tarok szemelyes adatok informaci6 biztonsigara vonatkozOan kulon 
szabilyzattal rendelkezik. 

7. Az erintettek jogainak ervenyesitese 

Az Info tv., valamint a GDPR rendelet alapjan az erintett jogai a kovetkezOk ffiggetlenill att61, hogy a 
szemelyes adat az erintettOlvagy mas forrisb61 szarmazik: atlithat6 tajekortatis joga, hozzaferes joga, 
a helyesbites joga, adathordozhatOsighoz vale) jog, az „elfeledteteshez vale) jog", tiltakozashoz vale) jog, 
az adatkezeles korlitozisahoz vale) jog, visszavonis joga, birOsighoz fordulas joga, hatOsighoz 
fordulas joga. 

Az erintett tajekortatist kerhet szemelyes adatai kezeleser61, valamint kerheti szemelyes adatainak 
helyesbiteset, illetve - a kiitelez6 adatkezelesek kivetelevel - torleset, visszavonasit, az adatkezeles 
korlitozasit, valamint elhet tiltakozasi jogival az adat felvetelenel jelzett mOdon. 

Atlathato tajekortatishoz vale, jog: Az erintett kerelinere a Tarsasig megfele16 intezkedeseket hoz 
annak erdekeben, hogy az erintettek reszere a szemelyes adatok kezelesere vonatkozO, a GDPR 13. es 
a 14. cikkben emlitett valamennyi informaciOt es a 15-22. es 34. cikk szerinti minden egyes 
tajekortatist tomor, atlithat6, erthetO es konnyen hozzaferhetO formaban, viligosan es kozerthethen 
megfogalmazva nyirjtsa. 

Az erintett tajekortatisa eseten a Tarsasig minden esetben ertesiti az erintettet az egyes szemelyes 
adatok eseten tetelesen, hogy az adott szemelyes adat kezeksenek tarolasisnak mi a jogalapja es celja. 

Az erintett onkentes adatszolgaltatasa eseten az AdatkezelO a szemelyes adatot az erintett 
beleegyezesevel kezeli. A hozzajarulasb61 felreerthetelentil kovetkeznie kell, hogy az erintett 
beleegyezik az adatkezeksbe. Ha az adatkezeks az erintett hozzajarulasin alapul, ketseg eseten az 
AdatkezelOnek kell bizonyitania, hogy az adatkezeksi nuivelethez az erintett hozzajarult. Ha az erintett 
hozzajarulasit olyan irisbeli nyilatkozat kereteben adja meg, amely mas iigyekre is vonatkozik, a 
hozzajarulas iranti kerelmet ezektO1 a mas UgyektO1 egyertelinfren megkillonbortethetO mOdon kell 
elOadni, erthetO es konnyen hozzaferhetO formaban, viligos es egyszeril nyelvezettel. 

Az adatkezeks megkezdese elOtt az adatkezelest vegzOnek az erintettet — keres nelkiil is — elOzetesen 
es egyertelmlien tajekortatni sziikseges az adatai kezelesevel kapcsolatban minden tenyrOl, igy 
kiilonosen: 

az adatkezeks jogszerusegenek alatimasztasar61, vagyis az alabbiak valamelyiker61: 
az adatkezeles hozzajarulason alapul 
az adatkezeles olyan szerzOdes teljesitesehez sziikseges, amelyben az erintett az egyik fel, vagy 
az a szerzodes megkoteset megelOthen az erintett keresere tOrten6 lepesek megtetelehez 
sziikseges 
az adatkezeles az adatkezelOre vonatkoz6 jogi kotelezettseg teljesitesehez sziikseges 
az adatkezeks az erintett vagy egy masik termeszetes szemely letfontossigii erdekeinek 
vedelme miatt szukseges 
az adatkezeks kozerdelth feladat vegrehajtasahoz sziikseges 
az adatkezeles az adatkezelO vagy egy harmadik fel jogos erdekeinek ervenyesitesehez 
sziikseges, kiveve, ha ezen erdekekkel szemben elsObbseget elveznek az erintett olyan erdekei 
vagy alapvetO jogai es szabadsigai, amelyek szemelyes adatok vedelmet teszik sziiksegesse. 
az adatkezeles celjar61 
az adatkezelO szen-ielyer61, adatfeldolgozas eseten az adatfeldolgoz6 kileter61 
az adatkezeks idOtartamara 



az adattovibbitas cimzettjeirol 
harmadik orszagba torten adattovibbitasrol 
az erintett jogairol 
az erintett jogorvoslati lehetOsegeir61 
az adatok megismeresere jogosultak korer61 

Ha az erintettek szemelyes tijekortatisa lehetetlen vagy aranytalan koltseggel jirna, a tijekortatis az 
alabbi informadOk nyilvinossigra hozatalaval is megtortenhet: 
az adatgyiijtes tenye 
az erintettek kore 
az adatgyiijtes celja 
az adatkezeles idOtartama 
az adatok megismeresere jogosult lehetseges adatkezelel szemelye 
az erintettek jogairol torten tijekortatis 
az erintettek jogorvoslat lehetosegeir61 torteno tajekortatis. 

Az erintett hozzaferesehez vale jog: Az erintett jogosult arra, hogy az adatkezelot61 visszajelzest 
kapjon arra vonatkozoan, bogy szemelyes adatainak kezelese folyamatban van-e, es ha ilyen adatkezeles 
folyamatban van, jogosuh arra, hogy a szemelyes adatokhoz es a kovetkez6 informaciokhoz 
hozzaferest kapjon: az adatkezeles celjai; az erintett szemelyes adatok kategOriii; azon cimzettek vagy 
cimzettek kategoriai, akikkel, illetve amelyekkel a szemelyes adatokat kozoltek vagy kozolni fogjak, 
ideertve kalonosen a harmadik orszigbeli cimzetteket, illetve a nemzetkozi szervezeteket; a szemelyes 
adatok taroLisinak tervezett idotartama; a helyesbites, torles vagy adatkezeles korLitozasinak es a 
tiltakozis joga; a felugyeleti hatosighoz citnzett panasz benyajtasinak joga; az adatforrisokra 
vonatkozo informacio; az automatizilt donteshozatal tenye, ideertve a profilalkotast is, valamint az 
alkalmazott logikara es arra vonatkozo erthetO informaciok, hogy az ilyen adatkezeles milyen 
jelentoseggel bir, es az erintettre nezve milyen varhate, kovetkezmenyekkel jar. Szemelyes adatok 
harmadik orszagba vagy nemzetkozi szervezet reszere torten tovabbitasa eseten az erintett jogosult 
arra, hogy tajekortatist kapjon a tovabbitisra vonatkozo megfelelo garanciakr61. A Tirsasig az 
adatkezeles targyit kepezei szemelyes adatok misolatat az erintett rendelkezesere bocsatja. Az erintett 
altal kert tovabbi tnisolatokert az adatkezelei az adminisztrativ koltsegeken alapulo, eszszeni mertelai 
dijat szamithat fel. Az erintett kerelmere az informaciokat a Tarsasig elektronikus formaban 
szolgaltatja. A tajekozodishoz vale) jog irisban az info@bmhnonprofit.hu  elerhetosegen keresztal 
gyakorothato. Az erintett reszere keresere — szemelyazonossiginak hitelt erdem16 igazolisa es 
beazonositisit kovets5en — szoban is adhat6 tajekortatas. 

Helyesbites joga: Az erintett kerheti a Tarsasig Kft. iltal kezelt, ri vonatkozO pontatlan szemelyes 
adatok helyesbiteset es a hianyos adatok kiegesziteset. 

Elfeledteteshez vale jog: Az erintett az alabbi indokok valamelyikenek fennallasa eseten jogosult 
arra, hogy keresere a Tarsasig indokolatlan kesedelem nail] torolje a ra vonatkozo szemelyes 
adatokat: 

• szemelyes adatokra mar nincs sziikseg abbol a celbol, amely1361 azokat gyiljtOttek vagy mas modon 
kezeltek; 

• az erintett visszavonja az adatkezeles alapjat kepezo hozzijarulasit, es az adatkezelesnek nincs mas 
jogalapja; 

• az erintett tiltakozik az adatkezeles ellen, es nincs elsObbseget elvezo jogszerii ok az adatkezelesre; • 
a szemelyes adatokat jogellenesen kezeltek; 

• a szemelyes adatokat az adatkezelore alkalmazando unios vagy tagallami jogban eloirt jogi 



kotelezettseg teljesitesehez torolni kell; 

• a szemelyes adatok gpljtesere informaciOs tarsadalommal osszefugg6 szolgaltatasok kinalisaval 
kapcsolatosan kerult sor. Az adatok torlese nem kezdemenyezhetO, ha az adatkezeles sziikseges: a 
velemenynyilvanitas szabadsigahoz es a tajekozOdishoz vale) jog gyakorlasa celjabol; a szemelyes 
adatok kezeleset elOiro, az adatkezelOre alkalmazandO uniOs vagy tagallami jog szerinti kotelezettseg 
teljesitese, illetve kozerdekbOl vagy az adatkezelOre ruhazott kozhataltni jogositvany gyakorlasa 
kereteben vegzett feladat vegrehajtasa celjabOl; a nepegeszsegiigy teraletet erintO, vagy archivaLisi, 
tudomanyos es tortenelmi kutatisi celbOl vagy statisztikai celb61, kozerdek alapjan; vagy jogi igenyek 
elOterjesztesehez, ervenyesitesehez, illetve vedelmehez. 

Az adatkezeles korlatozasahoz val6 jog: Az erintett keresere a Tarsasig korlitozza az adatkezelest, 
ha az alabbi feltetelek valamelyike teljesiil: 

• az erintett vitatja a szemelyes adatok pontossigat, ez esetben a korlatozas arra az idOtartatnra 
vonatkozik, amely lehetOve teszi, a szemelyes adatok pontossiganak ellenOrzeset; 

• az adatkezeles jogellenes, es az erintett ellenzi az adatok torleset, es ehelyett keri azok 
felhasznilisinak korlitozasit; 

• az adatkezelOnek mar nincs sziiksege a szemelyes adatokra adatkezeles celjabol, de az erintett igenyli 
azokat jogi igenyek elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez; vagy 

• az erintett tiltakozott az adatkezeles ellen; ez esetben a korlatozas arra az idOtartamra vonatkozik, 
amig megallapitisra nem keriil, hogy az adatkezelO jogos indokai elsObbseget elveznek-e az erintett 
jogos indokaival szemben. Ha az adatkezeles korlatozas ala esik, a szemelyes adatokat a tarolas 
kivetelevel csak az erintett hozzajarulasaval, vagy jogi igenyek elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy 
vedelmehez, vagy mas termeszetes vagy jogi szemely jogainak vedelme erdekeben, vagy az Unto, illetve 
valamely tagallam fontos kozerdekebOl lehet kezelni. A Tirsasig az erintettet az adatkezeles 
korlatozasinak feloldisirol elOzetesen tajekortatja. 

Tiltakozas logo: Az erintett jogosult arra, hogy a sajat helyzetevel kapcsolatos okokba barmikor 
tiltakozzon szemelyes adatainak kozerdelai vagy az adatkezelOre ruhazott kozhatalmi jogositvany 
gyakorlasinak kereteben vegzett feladat vegrehajtasahoz sziikseges adatkezeles, vagy az adatkezelO 
vagy egy harmadik fel jogos erdekeinek ervenyesitesehez sziikseges kezelese ellen, ideertve az emlitett 
rendelkezeseken alapulO profilalkotast is. Tiltakozas eseten az adatkezelO a szemelyes adatokat nem 
kezelheti tovabb, kiveve, ha azt olyan kenyszeritO erejii jogos okok indokoljak, amelyek elsObbseget 
elveznek az erintett erdekeivel, jogaival es szabadsigaival szemben, vagy amelyek jogi igenyek 
elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez kapcsolodnak. Ha a szemelyes adatok kezelese 
kozvetlen iizletszerzes erdekeben tortenik, az erintett jogosult arra, bogy barmikor tiltakozzon a ra 
vonatkozO szemelyes adatok e ce11361 torten kezelese ellen, ideertve a profilalkotast is, amennyiben az 
a kozvetlen iizletszerzeshez kapcsolodik. A szemelyes adatok kozvetlen iizletszerzes erdekeben torten 
kezelese elleni tiltakozas eseten az adatokat e celbOl a Tarsasig. nem kezeli. 

Automatizalt donteshozatal egyedi iigyekbe, beleertve a profilalkotast az erintett jogosult arra, bogy ne 
terjedjen ki ri az olyan, kizarOlag automatizalt adatkezelesen — ideertve a profilalkotast is — alapulO 
dontes hatilya, amely ri nezve joghatissal jarna vagy of hasonlOkeppen jelentOs rnertekben erintene. 
Nem alkalmazhatO a fenti jogosultsig, ha az adatkezeles az erintett es az adatkezelO kozotti szerzOdes 
megkOtese vagy teljesitese erdekeben sziikseges; meghozatalat az adatkezelOre alkalmazandO olyan 
uniOs vagy tagallami jog teszi lehetOve, amely az erintett jogainak es szabadsigainak, valamint jogos 
erdekeinek vedelmet szolgal6 megfele16 intezkedeseket is megallapit; vagy az erintett kifejezett 
hozzajarulasin alapul. 



Visszavonas joga: Az erintett jogosult arra, hogy hozzijirulasat bartnikor visszavonja. A hozzajarulas 
visszavonisa nem erinti a hozzajirulason alapu16, a visszavonas elotti adatkezeles jogszerfiseget. 

Adathordozashoz yak) jog: az erintett jogosult arra, hogy a ra vonatkozo, altala az adatkezel6 
rendelkezesere bocsatott szemelyes adatokat tagolt, szeles korben hasznalt, geppel olvashato 
formatumban megkapja, es ezeket az adatokat egy masik adatkezelonek tovabbitsa. 

Eljarisi szabilyok: Az adatkezel6 indokolatlan kesedelem nelkfil, de mindenfelekeppen a kerelem 
beerkezeset61 szamitott egy honapon belul tajekortatja az erintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti 
kerelem nyomin hozott intezkedeseltr61. Sziikseg eseten, figyelembe veve a kerelem osszetettseget es 
a kerelmek szimat, ez a hatisid6 tovabbi ket honappal meghosszabbithato. A hatarid6 
meghosszabbitasar61 az adatkezel6 a kesedelem okainak megjelelesevel a kerelem kezhezvetelet61 
szimitott egy honapon belul tajekortatja az erintettet. Ha az erintett elektronikus titon nyajtotta be a 
kerelmet, a tajekortatas elektronikus aton keriil megadisra, kiveve, ha az erintett azt maskent keri. 

Ha az adatkezel6 nem tesz intezkedeseket az erintett kerelme nyomin, kesedelem nelkill, de legkesObb 
a kerelem beerkezeset61 szimitott egy honapon belfil tajekortatja az erintettet az intezkedes 
elmaradasinak okain51, valamint arrol, hogy az erintett panaszt nyajthat be valamely felfigyeleti 
hatOsignal, es elhet birosigi jogorvoslati jogival. A Tarsasig a kert informaciolcat es tajekortatist 
dijmentesen biztositja. Ha az erintett kerelme egyertelmfien megalapozatlan vagy — killonosen 
ismed6d6 jellege miatt — till* az adatkezel6, figyelemmel a kert informici6 vagy tajekortatas 
nytijtasaval vagy a kert intezkedes meghozatalival Oro adminisztradv koltsegekre eszszerii dijat 
szitnolhat fel, vagy megtagadhatja a kerelem alapjan torten intezkedest. Az adatkezel6 minden olyan 
cimzettet tajekortat az altala vegzett valamennyi helyesbitesr61, torlesr61 vagy adatkezeles-
korlitozasrol, akivel, illetve amellyel a szemelyes adatot kozoltek, kiveve, ha ez lehetetlennek bizonyul, 
vagy aranytalanul nagy erfifeszitest igenyel. Az erintettet keresere az adatkezel6 tajekortatja e 
cimzettekr61. Az adatkezel6 az adatkezeles targyat kepez6 szemelyes adatok masolatat az erintett 
rendelkezesere bocsatja. Az erintett altal kert tovabbi masolatokert az adatkezel6 az adminisztrativ 
koltsegeken alapulo, eszszeni mertekfi dijat szimithat fel. Ha az erintett elektronikus aton nytijtotta be 
a kerelmet, az informaciak elektronikus formatumban kerulnek rendelkezesre bocsatisra, kiveve, ha 
az erintett maskent keri. 

Az adatkezel6 felhivja az erintettek figyelmet, hogy az erintettek tajekortatis keresiiket, valamint egyeni 
jogaik gyakorlasival kapcsolatos kerelmeiket — ha azt jogszabily nem ki nem zirja — az 
info@bmhnonprofit.hu  cimre kfildhetik meg 

A hivatkozott jogszabilyok alapjin az erintett a szemelyes adatainak kezelesevel a Nemzeti 
Adatvedelmi es InformaciOszabadsig Hatosig-hoz (NAIH) fordulhat 

ElerhetOsegei: 

Nemzeti Adatvidelmi es Informacioszabadsag Hatosag 

posta cim: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

cim: 	1125 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 22/c 



Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: 	+36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

URL 	http://naih.hu  

Az erintett jogai megsertese eseten birosighoz is fordulhat. A birOsig az ugyben soron }thrill jar el. Azt, 
hogy az adatkezeles a jogszabilyban foglaltaknak megfelel, az adatkezelO koteles bizonyitani. Abban 
az esetben, ha az adatkezelO az erintett adatainak jogellenes kezelesevel vagy az adatbiztonsig 
kovetelmenyeinek megszegesevel az erintett szemelyisegi jogat megserti, az erintett az adatkezelOtO1 
serelemdijat kovetelhet. 

8. Adatvedelmemmel kapcsolatos kerelem elbiralasara vonatkozo eljarasi szabalyok: 

A Tarsasag a beerkezett erintettO1 szarmaz6 kerelmet, koteles a beerkezest61 szamitott harom 
napon beliil attenni az adatkezeles szempontjab61 feladat- es hatiskorrel rendelkez6 szervezeti 
egyseg vezetOjehez es a kerelem beerkezeser61 a mindenkori Idjelolt adatvedelmi feleOst ertesiteni. 

A feladat- es hatiskorrel rendelkez6 szervezeti egyseg vezetOje- az adatvedelmi felel6s 
velemenyenek kikeresevel egyetetn1egesen - az erintett szemelyes adatinak kezelesevel osszefilge 
kerelmere az erkezeset61 szamitott legkesObb 30 napon belill irisban, kozerthetO fortnaban valaszt 
ad. 

A tajekortatas kiterjed a jelen szabilyzat 7. pontjaban meghatirozott informaci6kra, amennyiben 
az erintett tajekortatisa torveny alapjan nem tagadhat6 meg. 

A tajekortatas fOszabily szerint ingyenes, koltsegteritest Tarsasig csak az iranyad6 es hatilyos 
jogszabilyok alapjan, valamint a Tarsasig kozerdekii adatokok igenylesere vonatkoz6 iranyad6 
szabilyzataban foglaltak szerint meghatirozott esetekben szamithat fel. 

A Tarsasag kerelmet kizar6lag a hatilyos jogszabilyokban meghatirozott okokb61 utasit el, erre 
csak indoldassal, es a jogszabilyban meghatarozott tajekortatissal, irisban kerill sor. 

A valosignak nem megfele16 adatot az adatot kezelO szervezeti egyseg vezetOje — amennyiben a 
sziikseges adatok es az azokat bizonyit6 kozokiratok rendelkezesre allnak — helyesbiti, a jelen 
szabilyzat 7. pontjaban meghatirozott okok fennallisa eseten intezkedik a kezelt szemelyes adat 
kerelemben meghatirozottak szerinti vegrehajtasar61, es errOl az adatvedelmi felelOst, valamint az 
kerelmet elOterjesztO erintettet is a kerelemmel megegyez6 modon es formaban ertesiti. 

Amennyiben az erintett jogainak gyakorlisa soran az iigy megitelese nem egyertelmii, az adatot 
kezel6 szervezeti egyseg vezetOje az iigy iratainak es az iigyre vonatkoz6 allaspontjanak 
megkilldesevel allasfoglalast kerhet az adatvedelmi felelOst61, aki azt harom napon belill teljesiti. 

A Tarsasig az erintett adatainak jogellenes kezelesevel vagy az adatbiztonsig kiivetelmenyeinek 
megszegesevel masnak okozott kart, illetve az altala vagy az altala igenybe vett adatfeldolgoz6 



altal okozott szemelyisegi jogsertes eseten jaro serelemdijat is megteriti. Az adatkezel6 mentesiil 
az okozott kirert val6 felelOsseg es a serelemdij megfizetesenek kotelezettsege al61, ha bizonyitja, 
hogy a kirt vagy az erintett szemelyisegi joginak serelmet az adatkezeles koren kiviil es6 
elhitithatatlan ok idezte el6. Ugyanigy nem teriti meg a kirt, amennyiben az a kir.  osult 

szandekos vagy snlyosan gondatlan magatartisabolszarmazott. 

9. A Tarsasagnal megval6sulo adatkezelesek 

9.1. Altalanos rendelkezesek: 

Az adatkezeles id6tartama minden onkentes alapon torten6 adatkezelesi tevekenyseg eseteben 

meghatirozisra keriilt az adatkezeles leirasiban, azonban ha az valamilyen hiba, hiinyossig miatt 

nem alkalmazhat6, Ugy a kovetkez6 szabilyokat kell alkalmazni: 

A Tarsasig az ilial kezelt szemelyes adatokat az alibbiak szerint kezeli, tarolja: 

a. a cel megvahisulasaig es a szemelyes adatainak torleseig, vagy 

b. adatainak kezelesere vonatkoz6 engedelye visszavonisaig es igy szemelyes adatainak torleseig; 

c. birosig vagy hatOsig torlesre vonatkoz6 dontesenek vegrehajtisaig, vagy ilyen rendelkezesek 

hianyaban — es jogszabily elter6 rendelkezese hilnyaban — 

d. azon jogviszonyb61 credo jogok es kOtelezettsegek ervenyesithetOsegenek eleviileseig tart, 

amely jogviszony kapcsan az Adatkezel6 a szemelyes adatokat kezeli. A hatilyos Ptk. 6:22. § alapjan 

az altalinos eleviilesi id6 5 ev, 

e. Amennyiben erintett, mint jelentkez6 az allisra jelentkez6k adatbazisaba jelentkezik es 

hozzijirul adatainak adott pozici6 betolteset kovet6 tovabbi kezelesehez, tehat ahhoz, hogy 

amennyiben az adatokat a cel megvakisulisa miatt torolni kellene, Ugy az adatokat az Adatkezel6 a 

felvetelt61 szamitott 1 evig kezeli, kiveve, ha a c-d. pontok valamelyike bekovetkezik. 

Kotelez6, jogi kotekezettseg teljesitese miatt eloirt adatkezeles eseten, a vonatkoz6 es irinyad6 

jogszabily allapitja meg az adatkezeles idOtartamit. 

Panaszkezeles eseteben a kotelez6 adatkezeles az adatok vonatkozasaban a fogyasztOvedeletnr61 

sz616 1997. evi CLV. torveny 17/A. § 7. bek. alapjan 5 ev. 

Adatkezel6 az erintett adatkezelesi engedelyenek visszavonisa, torlesi kerelem, tOrlesi dontes eseten 

annak kezhezvetelet61 szimitott 1 munkanapon belul Orli az adatokat. 

9.2. Az adatkezeles helye: 

A Tarsasag kozponti igazgatasi irodaja es szekhelye: 3527 Miskolc, Beseny6i lit 26. 



I 
Ogyfelszolgalati Irodak: 

ENCS: 3860 Encs, Ipartelep 543/12 hrsz. 

KAZINCBARCIKA: 3700 Kazincbarcika, F6 ter 39. 

MISKOLC: 3527 Miskolc, Jeasef Attila utca 53. 

OZD: 3600 Ozd, Zrinyi tit 5/a. 

SAROSPATAK: 3950 Sarospatak, Erdelyi Janos utca 18. 

SATORALJAUJHELY: 3980 Satoraljaujhely, Kossuth ter 14. 

SZERENCS: 3900 Szerencs, Eperjes utca 7. 

TISZAUJVAROS: 3580 Tiszaiijvaros, Tisza utca 2/C. 

A Tirsasig a ki5ztulajdonban Oki gazdasigi tirsasigok takarekosabb milkodeser61 szolo 2009. evi 
CXXII. torveny 1. § a) pontjaban meghatirozott kortulajdonban alio gazdasigi tarsasig, melynek 
tulajdonosai: a MiReHu Nonprofit Kft., a Zempleni Z.H.K. Nonprofit Kft., ZV Nonprofit Kft. 

A Tirsasig az alabbi adatkezeleseket vegzi, mely soran szemelyes adatokat kezel. 

9.3. Szolgaltatasi tevekenyseggel osszefiiggd iigyfel adatkezelesek 

9.3.1. Hulladelcgazdalkodasi kozszolgaltatis 

A tarsasag altal vegzett hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatisi tevekenyseg a kozponti, szekhelyen 
miikodo igazgatisi, irodai tevekenyseg, valamint az egyes iigyfelszolgaltati irodakban torten6 
szemelyes adatkezelesb61 tev6dik ossze. 

Adatkezeles soran alkalmazott jogszabilyok 

Az adatkezeles az adatvedelemmel kapcsolatos hatilyos jogszabilyoknak, igy kiiliinosen az alabbiaknak 
megfeleloen tortenik: 

• Magyarorszag Alaptorvenye (tovabbiakban: Alaptorveny), 
• 2011. evi CXII. torveny az informicios onrendelkezesi jogr61 es az 

informacioszabadsagrol (tovabbiakban Info tv.), 
• Az EurOpai Parlament es a Tanks iltal elfogadott, a termeszetes szemelyeknek a 

szemelyes adatok kezelese tekinteteben torten6 vedelmer61 es az ilyen adatok szabad 
aramlisk61, valamint a 95/46/EK iranyelv hatilyon kiviil helyezeserOlszol6 2016/679 
Rendelet (a tovabbiakban: GDPR rendelet), 

• A hulladekr61 sz616 2012. CLXXXV. torveny (a tovabbiakban: Ht.) 
• A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 	az Omni hulladekgazdilkodasi kozfeladat 

ellatasara letrehozott szervezet kijeloleser61, feladatkorer61, az adatkezeles mOdjar61, 
valamint az adatszolgiltatisi kotelezettsegek reszletes szabilyair61 sz616 jogszabilyok 
rendelkezeseit tartja be. 



Az adatkezeles altalanos szabalya: 

A Ht. 32/A § (4) (5) es (5a) bekezdese szerint: 

A kozszolgaltatO, a telepillesi onkormanyzat, az onkorminyzad tirsulas, a hulladekgazdalkodasi 
letesitmeny tulajdonosa, a kozszolgaltatO reszere timogatist nyajtO szerv, valamint a Magyar 
Energetikai es Kozmil-szabilyozisi Hivatal (a tovibbiakban: Hivatal) megad minden adatot es 
informaciOt, ami a Koordinal6 szery feladatkorenek gyakorlasahoz sziikseges. A Koordiniki szery 
kezelheti, es reszere atadhatOk az e bekezdesben es a 38. § (3) bekezdeseben meghatirozott adatok. 

A Ht. 32/A § (4) bekezdesben meghatirozott adatok kozill a szemelyes adatokat a Koordini16 
szery - es az iigyfelszolgilati, elszamolasi, szamlizasi es kintlevOseg-kezelesi feladatai ellitisiban 
igenybe vett gazdalkodO szervezet, - az allami hulladekgazdalkodisi kozfeladat ellitisa erdekeben 
kezelheti, nyilvantarthatja. A Koordinal6 szery terftesmentesen jogosult az elszimolasi, 
es kintlevOseg-kezelesi feladatkoreben a 38. § (3) bekezdeseben meghatirozott szemelyes adatok 
korere is kiterjed6 eseti es csoportos adatszolgaltatist kerni a szemelyiadat- es lakcimnyilvantartas 
szerveit6l. Az itvett szemelyes adatokat a KoordiniI6 szery es az iigyfelszolgalati, elszamoLisi, 
szamlizisi es kintleveiseg-kezelesi feladatai elLitisiban igenybe vett gazdalkodO szervezet az 
erintettnek a kOzszolgaltatis igenybevetelere vonatkozO kotelezettsege megszfineseig, a 
kozszolgaltatissal osszefagg6 dijhitralek eseten annak kifizeteseig (behajtasaig) vagy torleseig 
kezelheti. 
(5a) A kozszolgaltatO a 38. § (3) bekezdeseben meghatirozott adatokat az altala ellatand6 
hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatis ellatisa, illetve jogszabilyban foglalt kotelezettsegei teljesitese 
erdekeben kezelheti es tarthatja nyilvin. A kozszolgaltatO a kezelt szemelyes adatokat 
haladektalanul koteles torolni, ha az adatkezeles nem az e bekezdesben meghatarozott celbol 
tortent, vagy az adatkezeles celja megsziint. 
A Ht. 38. § (3) bekezdese szerint „ A gazdalkodO szervezet ingatlanhasznalO a Koordinal6 szery 
felhivisara a kozhiteles nyilvintartas szerinti nevet, szekhelyenek, telephelyenek cimet, adOszamit, 
tovelba, ha elektronikus kezbesitesi cim kOzhiteles nyilvantartisban torten6 szerepeltetese szamira 
kiitelezO, Ugy elektronikus kezbesitesi cimet, a termeszetes szemely ingatlanhaszni16 a szemelyes 
adatai koziil a csaladi es utOnevet, szilletesi nevet, szfiletesi helyet es idejet, anyja szilletesi csaladi es 
utOnevet, lakOhelyenek, tarteakodisi es ertesitesi helyenek cimet megadja." 

Ezen adatok megadasa tehat a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatisi feladat ellitisahoz valet 
kotelezettsegen alapul, az ingatlanhasznal6 altal rendszeresitett bejelenthlap (mellekletben csatolva) 
kitoltesevel az ingadanhasznalO (k) az informiciOs onrendelkezesi jogrOl es az 
informaciOszabadsigra szOlO 2011. evi CXII. torveny 5. § (1) bekezdese alapjan felreertheteden 
beleegyezessel, felhatalmazist ad(nak) a KozszolgiltatOnak az itt megadott szemelyes adatai(k) 
kezelesehez es nyilvintartisba vetelehez, amely kozerdekfi jogositvany vegrehajtasahoz sziikseges. 

Az adatkezeles jogalapja: 

Az adatkezeles jogalapja a Ht. 38. § (3) bekezdeseben meghatirozott adatok vonatkozasiban: 
kozerdekii feladat (hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatisi feladat) vegrehajtasa, GDPR rendelet 6. 
cikk (1) bekezdes c.)pont 

A fentiek tillmenOen meghatirozott, bejelenteilap tartalma szerinti egyeb szemelyes adat 
kezelesenek jogalapja: az erintett kifejezett hozzajarulasa, GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdes 
a.)pont (ezen adatok: a maginszemely ingatlanhasznal6 telefonszama, e-mail time, az ingatlanon 
elOk szima, a hulladekgazdalkodisi kozszolgiltatashoz hasznalt hulladekgyfijtO edenyzet merete, az 
ingatlan hasznalatba vetelenek idOpontja, valamennyi a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatis 
igenybe vetelehez ingatlanhaszni16 altal onkentesen csatolt dokumentum, amely kozvedenill 
szemelyes adatot tartalmaz, a gazdalkodO szervezet es koltsegvetesi intezmeny ingatlanhasznalO 
eseten jelen szabilyzat szerint szemelyes adatnak minOsill az adott jogi szemely altal 



kapcsolattartOkent megjelolt termeszetese szemely csalidi neve es utOneve, e-mail cime, 
telefonszima, egyeb elerhetOsege, levelezesi cime.) 

Az adatkezeles 

Az adatok nyilvintartisira, a kozszolgaltatis hatekonysiganak novelese erdekeben, az 
ingatlanhasznilOk pontos beazonositisa, igy gyors es megbizhatO iigyintezes erdekeben, a 
kozvetlen es szemelyes iigyfelkapcsolat es az iranyadO jogszabilyok betartisa erdekeben keral sor. 
A fenti adatok alapjan a KozszolgaltatO alkalmassa valik a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatissal 
erintett ingatlanhasznilOk beazonositasara, az iranyad6 es hivatkozott jogszabilyok alapjan a 
hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatisi adatok az NHKV Zrt. reszere torten adattovabbitisra, a 
hulladekgazdalkodisi kOzszolgaltatisi szamlik kibocsatisa erdekeben torten kibocsatasahoz, 
valamint a hulladekgazdilkodisi kozszolgaltafas igenybe vetelehez sziikseges gyiljtOedeny 
mertekenek megallapitasahoz. 

Az ingatlanhasznal6 az adatok kitoltesevel a kozerdekti feladat vegrehajtasa erdekeben torten 
szemelyes adatainak alabbi mOdon torten kezeleset tudomasul veszi, es a bejelentOlap alairasival 
kifejezetten hozzajarul a bejelentOlapon talalhat6 valamennyi, nem jogi kotelezettseg teljesitesehez 
sziikseges, az ingatlanhasznal6 altal kotelezOen megadandO szemelyes adatinak kezelesehez. 

Az ingatlanhasznalOk altal ilyen mOdon megadott szemelyes adatai alapjan a KozszolgaltatO 
jogosult az ingatlanhasznalOk reszere: 

postai Uton tajekortatO anyag kiildesere a KiizszolgaltatO es a Koordinal6 Szery szolgaltatisair61, 
az ingadanhasznalOval yak) kozszolgiltatassal osszefiigg6 iigyintezesi es iigyfelszolgalati 
kapcsolattartas postai Uton, valamint amennyiben megadisra keriilt telefonon, mobiltelefonon es 
e-mailen, 

nev, lakcim, es amennyiben megadisra kerult, a telefon, mobiltelefon es e-mail adat felhasznilisa a 
kozszolgaltatassal kapcsolatos iigyintezeshez, megkeresesekhez, iigyfelszolgalati egyeztetes es 
annak idOpontjanak a megbeszelesehez es az ezekhez sziikseges kapcsolattartishoz, 

Az adatkezeles idOtartama: 

A KozszolgaltatO es a Koordinal6 Szery a jogszabily alapjan megadott adatokat mindaddig 
kezelheti, amig a Ht. es egyeb hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatisra vonatkoz6 jogszabilyok 
szerint a kozszolgaltatist igenybe veszi. 
A KozszolgiltatO es a Koordinik. Szery az onkentesen megadott adatokat mindaddig kezeli, amig 
az adatot szolgaltatO nem keri ezen szemelyes adatainak a torleset, elfeledteteset vagy zarolasit, 
vagy nem vonja vissza hozzajaruLisit. 
Miutin megsziint a kozszolgiltatist igenyvetelere vonatkozO kotelezettsege a jogszabily altal 
kotelezOen megadott es az esetlegesen onkentesen megadott adatot a KozszolgaltatO es a 
Koordinalo Szery torli az elektronikus rendszereibol a hatilyos jogszabilyok szerint. 
Tories helyett a KOzszolgaltatO es a Koordini.16 Szery zarolja a szemelyes adatot, ha az adatot 
szolgaltatO ezt keri, vagy ha a rendelkezesere allo informaciOk alapjan feltetelezhetO, hogy a torles 
sertene az adatszolgaltatO jogos erdekeit. Az igy zarolt szemelyes adat kizarOlag addig kezelhetO, 
ameddig fennall az az adatkezelesi cel, amely a szemelyes adat tOrleset kizarta. 
A celhoz nem kotott es olyan adatot, amelyre nezve az adatkezeles celja megsziint vagy mOdosult 
haladektalanul, illetve az elOirt megOrzesi hataridO leteltevel meg kell semmisiteni. 

adattirolas hatirideje : a hulladekgazdalkodisi kozszolgiltatasi jogviszony megsziineset kovetO 8 
ev a szamviteli torveny alapjan 
adat tarol as mOdja : papir alapti es elektronikus 



Adatfeldolgozas es celhoz kotottseg: 

Az adatok akkor tovabbithatOk, valamint a kiikinbozO adatkezelesek akkor kapcsolhatOk ossze, ha 
ahhoz az erintett hozzajarult, vagy torveny azt megengedi, es ha az adatkezeles feltetelei minden 
egyes szemelyes adatra nezve teljesiilnek. 

Adatbiztonság: 

A KozszolgaltatO es a Koordinal6 Szerv, mint adatkezelO, illetOleg tevekenysegi koreben 
adatfeldolgozO gondoskodik az adatok biztonsigarOl, tovabba megteszi azokat a technikai es 
szervezesi intezkedeseket es kialakitja azokat az eljarasi szabilyokat, amelyek torveny, valamint az 
egyeb adat- es titokvedelmi szabilyok ervenyre juttatisahoz sziiksegesek. Az adatokat vedi 
killonosen a jogosuladan hozzaferes, megvaltortatas, nyilvanossigra hozas vagy tones, illetOleg 
serales vagy a megsemmisilles ellen. 

trintettek kategoriai: a hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatist igenybe vevO termeszetes 
szemelyek, gazdalkodO szervezetek, koltsegvetesi szervek termeszetes szemely kapcsolattarthi, 

Cimzettek kategoriii: KoordinalO szerv, a Tarsasag ligyfelszolgalati munkatirsai, A Tarsasig 
iktatisert felelOs munkatirsai, NHKV Zrt., a FIT Szamitastechnikai Kft., az egyes 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi feladat ellatisiert feleleOs telepiilesi onkormanyzatok es azok 
tarsulasai 

Harmadik orszagba tovabbitas: nem tortenik a Tarsasagnal 

AdatkezelO semmilyen koriilmenyek kozott nem gyilijt killonleges adatokat, azaz olyan adatokat, 
amelyek faji eredetre, a nemzeti es etnikai kisebbseghez tartozisra, a politikai velemenyre vagy 
partallisra, a vallasos vagy mas vilignezeti meggyOzOdesre, az erdek-kepviseleti szervezeti tagsagra, 
az egeszsegi allapotra, a kOros szenvedelyre, a szexualis eletre, valamint biintetett elOeletre 
vonatkoznak. 
Adatvedelmi incidens eseten az AdatkezelO indokolatlan kesedelem nelkill, legkesObb 72 Oraval 
azutin, hogy az adatvedelmi incidens a tudomisara jutott, bejelenti a felugyeleti hatOsignak, kiveve, 
ha az adatvedelmi incidens valOszinCisithetOen nem jar kockizattal a termeszetes szemelyek jogaira 
es szabadsigaira nezve. Azon nem vart esetben, ha a bejelentes nem tortenik meg 72 Oran beliil, 
AdatkezelO a bejelenteshez mellekeli a kesedelem igazolisara szolgal6 indokokat is. 
Amennyiben az adatvedelmi incidens valOszinlisithetOen magas kockazattal jar a termeszetes 
szemelyek jogaira es szabadsigaira nezve, az AdatkezelO indokolatlan kesedelem nelkiil tajekortatja 
az erintettet az adatvedelmi incidensrOl. 
Az AdatkezelO az erintett reszere adott, a valOszinusithetOen magas kockazattal jirO adatvedelmi 
incidenssel kapcsolatos thjekortatisa soran: 
viligosan es kozerthetOen ismerteti az adatvedelmi incidens jelleget; 
informaciOt nynjt a tovabbi tajekortatist adO egyeb kapcsolattartO never61 es elerhetOsegeirOl; 
ismerteti az adatvedelmi incidensbOl eredO, valOsziniisithetO kovetkezmenyeket; 
ismerteti az AdatkezelO altal az adatvedelmi incidens orvoslasara tett vagy tervezett intezkedeseket, 
beleertve adott esetben az adatvedelmi incidensbOl ered6 esetleges hatranyos kovetkezmenyek 
enyhiteset celz6 intezkedeseket. 

A kezelt szemelyes adatok Wire 

A kezelt szemelyes adatok koret a Ht. fentiekben hivatkozott rendelkezesei, valamint jelen 
adatvedelmi tajekortatO VI. pontja res annak mellekletekent csatolt bejelentOlapok reszletesen 
tartalmazzak. 
A szemelyes adatok kezelese tekinteteben a Tarsasig a hatilyos es iranyadO jogszabilyi 



rende&ezesek szerint jar el. Az erintetteknek joguk van az adatkezelessel kapcsolatos jogaikat 
ervenyesittetni a jogszabilyi elOirasok szerint elOirisai szerint. 
A Tarsasig kotelezi magat, hogy gondoskodik az adatok biztonsigar61, megteszi tovabbi azokat a 
technikai es szervezesi intezkedeseket es kialakitja azokat az eljarasi szabilyokat, amelyek 
biztositjak, hogy a felvett, tarok, illetve kezelt adatok vedettek legyenek, illetOleg megakadalyozza 
azok megsemmisiileset, jogosulatlan felhasznalasit, jogosulatlanul harmadik szemely szamara 
azokhoz torten6 hozzafereset es jogosulatlan megviltortatisa.t. 

Adat es informaciedeldolgozas es adattovabbitas lehetosege: 

A Tirsasig az altala kezelt szemelyes adatokat sajat maga kezeli, ugyanakkor a 69/2016. (III. 31.) 
Korm. rendelet az allami hulladekgazdalkodasi kozfeladat elLitasara letrehozott szervezet 
kijeliileser61, feladatkorer61, az adatkezeles mOdjar61, valamint az adatszolgaltatisi kotelezettsegek 
reszletes szabilyairOl sz616 adattovabbitis tOrtenik az alabbi tarsasagok fele, aki a megkiildott 
szemelyes adatokat feldolgozzak: 

• Nemzeti Hulladekgazdalkodasi Koordinal6 es VagyonkezelO Zrt. (szekhely: 1036 
Budapest, Lajos utca 103.) 

ElerhetOsege: www.nhkv.hu  

adat tovabbitas celja: allami hulladekgazdalkodasi kOzfeladat ellatisa erdekeben a szamlizasi, 
dijbeszedesi, valamint a dijhatralek-kezelesi feladatkoreben az iigyfelek szemelyes adatainak 
kezelese, nyilvantartisa. Jogi eljarisok kezdemenyezese, vegrehajtasi eljaras kezdemenyezese 
erdekeben. 

adattovabbitas jogalapja: a hulladekgazdalk disrOl sz616 2012. evi CLXXXV. torveny 32/A § (5) 
bekezdese. Az Omni hulladekgazdalkodasi kozfeladat ellatisara letrehozott szervezet kijeloleser61, 
feladatkorer61, az adatkezeles mOdjar61, valamint az adatszolgaltatisi kotelezettsegek reszletes 
szabilyairOl sz616 69/2016. sz. Korrnanyre delet 15-16. § 

a tovabbitott adatok kore: maganszem ly eseteben: ingatlanhasznal6 csaladi es utOneve, 
lakOhelyenek, tartOzkodisi es ertesitesi hely'nek cime, szolgaltatast igenybevevO sziiletesi datuma, 
sziiletesi helye es az anyja neve, gazdalkod szervek es koltsegvetesi szervek termeszetes szemely 
kepviselOinek csaladi es utOneve, elerhet sege, ertesitesi cime, e-mail cline, telefonszama, az 
ingataklanon hasznalt edenyzet firmerteke 

A Tarsasignal elektronikus ilgyfeladatbazis miikodik. A hianyzO adatokat reszben az iigyfelekt61, 
az egyes telepiilesi onkormanyzatokt61, szerzi be a Tarsasag. 
A frissites folyamatos, a nem aktualis adatokat feliilirja a Tarsasag, melyek ezaltal azonnal torlesre 
keriilnek. 
Az iigyfeladatbizisra ralat szoftverfejlesztessel megbizott ceg, mint adatfeldolgozO: 

AdatfeldolgozO adatai: 

Nev: PRBSoft SzoftverfejlesztO, Adatfeldo 

Szekhely: 3000 Hatvan, Nyar utca 16. 

ElerhetOseg: info@prbsoft.hu  

ozO es SzolgiltatO Korlatolt FelelOssegii Tarsasig 

adattovabbitas celja es jogalapja: a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatisi feladatokhoz 
kapcsolOdO, az NHKV Zrt. reszere az iranyadO, az allami hulladekgazdalkodisi kozfeladat ellatisara 
letrehozott szervezet kijeloleser61, feladatkorer61, az adatkezeles mOdjar61, valamint az 



adatszolgaltatisi kotelezettsegek reszletes szabilyair61 sz616 69/2016. sz. Kormanyrendeletben 
meghatirozott adatszolgaltatasi kotelezettseg teljesitesehez sziikseges informatikai szoftver 
biztositisa es azok rendszerben torten feldolgozasa, rendszergazdai feladatok ellatisa. 

a tovabbitott adatok kore: maganszemely eseteben: ingatlanhasznal6 csaLidi es utoneve, 
lakohelyenek, tartOzkodasi es ertesitesi helyenek cime, szolgaltatist igenybevevO sziiletesi datuma, 
sziiletesi helye es az anyja neve, gazdalkod6 szervek es koltsegvetesi szervek termeszetes szemely 
kepviselOinek csaladi es utoneve, elerhetOsege, ertesitesi cime, e-mail cline, telefonszama, az 
ingataklanon hasznalt edenyzet iirmerteke 

• A Tarsasig mindenkori, a fogyasztOvedelmi szabilyok alapjan megbizott fogyasztOvedelmi 
referense 

fogyasztovedelem@bmhnonprofit.hu  

adattovabbitas celja es jogalapja: a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatisi feladatokhoz 
kapcsol6d6, a Fgytv. iranyad6 elOirisai alapjan a Tarsasignal kotelezOen alkalmazando 
fogyasztOvedelmi referens feladatinak ellitisahoz kapcsolOd6 szemelyes adatok megismerese, 
panaszkezeles iigyintezese, hatOsigokkal torten kapcsolattartas. A Tarsasig az ingatlanhasznal6k 
panaszainak iigyintezesere vonatkozOan kiilon adatvedelmi tajekortatOval rendelkezik. 
a tovabbitott adatok kore: maganszemely eseteben: ingatlanhasznal6 csaladi es utoneve, 
lakohelyenek, tartOzkodasi es ertesitesi helyenek cime, szolgaltatist igenybevevO sziiletesi datuma, 
sziiletesi helye es az anyja neve, gazdalkodo szervek es koltsegvetesi szervek termeszetes szemely 
kepviselOinek csaladi es utoneve, elerhetOsege, ertesitesi cime, e-mail cime, telefonszama, az 
ingatlanon hasznalt edenyzet iirmerteke. 

• Az egyes, hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatis ellatisiert jogszabily alapjan felelOs 
telepillesi onkormanyzati tarsulasok, tarsult onkormanyzatok 

adattovabbitis celja: az adott telepillesen a hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatist kotelezOen 
igenybe veendO ingatalanhasznala telepiiles onkormanyzati tarsulas altali megismerese, 

adattovabbitas jogalapja: jogi kotelezettseg teljesitese, 2011. CXXIX. torveny Mots. 13. § 19. 
pontja 

tovabbitott adatok kore: maganszemely eseteben: ingatlanhasznal6 csaladi es utoneve, 
lakohelyenek, tartOzkodisi es ertesitesi helyenek cime, szolgaltatist igenybevevO sziiletesi datuma, 
sziiletesi helye es az anyja neve, gazdalkodO szervek es koltsegvetesi szervek termeszetes szemely 
kepviselOinek csaladi es utoneve, elerhetOsege, ertesitesi cime, e-mail cime, telefonszama, az 
ingatlanon hasznalt edenyzet iirmerteke. 

A Tirsasig a fenti pontban meghatirozott adatkezelesevel osszefiiggesben kiilon adatvedelmi 
tajekortatOt keszitett, tett kozze honlapjan. (7. melleklet) 

9.3.2. Panaszkezelessel osszefiiggli adatkezeles 

Panaszkezeles modjai: 

Szobeli panasz: 

a) szemelyesen az Cgyfelszolgalati irodakban, tigyfelszolgalati idoben. 



b) telefonon: telefonos iigyintezes az a) pontban megjelolt tigyfelszolgaLati irodiban biztositott. 

irasbell panasz: 

a) szemelyesen: az Ogyfelszolgalati irodakban 
b) postai uton (3510 Pf.: 583./3527 Miskolc, Beseny6i lit 26.) 
c) vagy e-rnailben az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu   cimen 

Ha az erintett a panasz kezelesevel nem ert egyet, vagy annak azonnali kivizsgalisa nem 
lehetseges a panaszr61 jegyzOkonyvet kell kesziteni, melynek egy misolati peldanyat a 
tarsasignak at kell adnia a fogyasztOnak. 

adatkezeles 	iigyfelpanaszok felvetele, szolgaltatisi tevekenyseggel osszefiigg6 
panaszkezeles intezese az adatkezel6 Tarsasignal 

kezelt adatok Wire:  az iigyfel neve; az iigyfel lakcime, szekhelye, illetve amennyiben sziikseges, 
levelezesi cime; a panasz elOterjesztesenek helye, ideje, modja; az iigyfel panaszinak reszletes 
leirisa, a panasszal erintett kifogisok elkillonitetten torten6 rogzitesevel, annak erdekeben, hogy 
az iigyfel panaszaban foglalt valamennyi kifogis teljes kortien kivizsgalisra keriiljon; a panasszal 
erintett szerz6des szarna, ilgyt61 fuggOen tigyfelszam; a telefonon felvett adatok eseteben az 
egyedi azonosit6 szam; az iigyfel altal bemutatott iratok, dokumentumok es egyeb bizonyitekok 
jegyzeke; a jegyzOkonyvet felvev6 szemely es az iigyfel alairasa (utObbi formai elem szemelyesen 
kozolt szObeli panasz eseten elvart); a jegyzelonyv felvetelenek helye, ideje, e-mail cim, 
telefonszim, panaszkezeles jegyz6kOnyvenek szama. 

adatkezeles jogalapja: GDPR 6.cikk (1) bekezdes c.) pont jogi kotelezettseg teljesitese; a 
fogyasztovedelemr61 sz616 1997. evi CLV. torveny 17/B (3) bekezdese 

ada ttarolas hat arid eje :  a panasz megvilaszolasit61 szamitott fogyasztOvedelmi torveny szerinti 
id6, azaz a panaszr61 felvett jegyzOkOnyv es a panaszra adott valaszt a felveteliiktO1 szamitott 5 evig kezeli 
ada tt ro la s m6 dja:  elektronikusan es papir alapon. 

adattovabbitas:  az ingatlanhasznal6k altal tett panaszok alapjan kezelt szemelyes adatok tovibbithsa 
Idzar6lag azilletekes fogyasztOvedelmi hatosigok, bekeltet6 testiiletek, illetekes birOsigok, tovvi. a 
Tirsasig mindenkori, kinevezett fogyasztovedelmi reference fele tortenik. 

A panaszok kivizsgalisaban a tenyleges hulladekgazdalkodasi gyiljtesi, szallitasi, kezelesi 
tevekenyseget ellat6 alvallalkozok erre feljogositott munkavillal6i is reszt vesznek. A Tarsasig 
gondoskodik minden esetben az egyes alvallalkozok altal a jelen szabilyzatban foglaltak 
megismertetesevel, es az abban foglaltak tudomasul vetelenek hiteles alatimaszthatOsigara 
titoktartasi nyilatkozatot kotelesek tenni a jelen bekezdesben ismertetett foglalkortatottak. 

A Tarsasag e-mailen is fogad kerelmeket. 

A telefonon tortent bejelentesek eseteben a beszelgetesek rogzitesre keriilnek az 
tigyfelszolgalatokon. A beszelgeteseket a fogyasztOvedelini torveny szerint 5 evig tarolja a Tarsasig. 
Az iigyfelpanaszokat tartalmaz6 beszelgeteseket a Tarsasig egyedi azonosit6 szammal rogziti. 
A telefonos hangrogzitesr61 reszletes adatvedelmi tajekortat6 kesziilt (9 . melleklet). 

Az iigyfelek panaszkezelesere vona tk o z o adatkezelesere kalon adatvedelmi 
tajekortat6 kesziilt (8. melleklet), amelynek celja az iigyfelek el6zetes tajekortatisa az 
adatkezelesr61. Ez a tajekortat6 elerhet6 az iigyfelek szamira nyitva 016 iigyfelszolgalati 
fogadoterben, valamint a Tarsasig honlapin is, melynek elerheteisege: ww.bmhnonprofithu 



9.3.3. Hatraleldcezeles 

A Tarsasig onallo hatralekkezelesi tevekenyseget nem folytat, 2016. aprilis 1461 a dijbeszedesi 
tevekenyseg egy allamilag kijelolt koordinalo szery az NHKV Zrt. vegzi, kiilon jogszabilyi 
felhatalmazis alapjan. 

9.3.4. Szemelyiigyi adatkezeles 

Munkara jelentkezok adatkezelese 

A Tarsasig a munkara jelentkezes celjabol erkezett szemelyes adatot tartalmazo oneletrajzok 
eseten nem test kiilonbseget azok erkezesenek modja kozott: azonos elbiralas ala esik a papiralapon 
es az elektronikus modon bekuldott oneletrajz. 

A Tarsasig elOtt az alabbi modon tarulnak fel szemelyes adatok a munkaer6 kivalasztasival 
kapcsolatosan: a sajtoban, valamint az interneten megjelen6 hirdetes otjan torten munkaer6 
toborzas munkaer6t, tovabba a Tarsasag sajat munkavallalOi kozott is kereshet a megiiresedett 
helyre munkavallalOt, illetve keres nelkiili jelentkezol koziil is tortenik kivalasztas. A jelentkezOk 
adatait elektronikusan es/vagy papiralapon is tarolja a Tarsasig. 

Az oneletrajzokkal kapcsolatos szabilyok 

F6szabily szerint az oneletrajzokat kesobbi felhasznalas celjab61 nem kategorizalja a Tarsasig, 
azonban a megszerzett adatokat eltarolja, azokat 1 ev elteltevel a Tarsasig megsernmisiti. Minden a 
Tarsasag el6tt feltart oneletrajzok eseteben az adatkezelesre az Info tv. 6.§ (6) bek. ad  jogalapot, amely 
szerint „az erintett kerelmere indult mas iigyben az altala megadott szemelyes adatok tekinteteben az 
erintett hozzajarulasit velehnezni kell". 

Az adatkezeleshez adott velehnezett hozzajarulas megdOnthetO, igy az erintett jelen szabilyzat szerint 
meghatarozottak alapjan visszavonhatja hozzajarulasat. 

A nem meghirdetett allashelyre vale. jelentkezes eseten a Tarsasig vakszlevelet kiild a jelentkez6nek, 
amelyben tajekortatja az adatkezeles tenyer61, jogalapjarol es az adatkezeles elleni tiltakozas 
formairol. (3. melleklet) 

A Tana* az onelettajzokat fOszabily szerint a kesobbi felhasznalas celjab61 eltarolja. Az 
oneletrajzot es az azon szerep16 szemelyes adatokat a Tarsasag jelen szabilyzat alapjan es az abban 
foglaltak szerint kezeli. 

A meghirdetett allashelyre beirkezett palyazok szemelyes elbeszelgetesre hivhatok be. A palyazoknak 
nem kell alkalmassigi teszten reszt venniiik. 

Megfeleles eseten a jekilt beutalOt kap foglalkozas-egeszsegiigyi alkalmassigi vizsgalatra, amelynek 
eredmenyessege eseten sor kettil a munkaszerzOdes megkotesere. A Tarsasig foglalkozas-
egeszsegagyi szakorvossal all szerz6deses kapcsolatban. Az iizemorvostO1 a Tarsasighoz beerkez6 
igazolas bizonyitja, hogy a leend6 munkavallal6 egeszsegagyi szempontbol megfelel/nem felel meg 
a betoltend6 munkakorre. Ez az adatlap bekerul a munkavallalo dossziejaba. 

Az oneletrajz alapjan kivalasztott erintett adatainak tovabbi kezelese mar a munkaviszony letesitese 
celjab61 tortenik, igy az azzal kapcsolatos adatkezelesre a Szabilyzat vonatkoz6 szakasza az iranyadO. 

• 



Nyitott illashely betoltese eseten: 
a. AdatkezelO meghirdeti a nyitott poziciot. 
b. Erintettek oneletrajzaildtal, motivacios leveleikkel (tovabbiakban: palyazat) es igy szemelyes 

adataikkal a szimukra elerhetO uton, mOdon jelentkeznek az AdatkezelOhoz. 
c. AdatkezelO a beerkezett pilyazatokat szakmai szempontok alapjan elbiralja, a szakmainak 
megfelelOnek igerkez6 jelentkezOket szemelyes interjura hivja be. 
d. AdatkezelO az interjura ki nem valasztott erintetteket, tovibbi a felvetelt nyert erintetteket, 
tovabba a felvetelt nem nyert erintetteket ertesiti e tenyreil es hozzajarulisukat ken, hogy 
palyazatukat ugyanilyen vagy hason16 nyitott allashely betaltesehez felhasznilja a bekiildestO1 
szimitott 2 evben. Amennyiben az erintett hozzajarulasit tevOlegesen megadta, tigy AdatkezelO a 
pilyazatot, igy pedig a szemelyes adatokat letarolja, (megnyilo allashely eseten az adatokat osszeveti 
az alLishely szakmai szempontjaival), egyeb esetben az elektronikusan tarolt adatokat torli, a papir 
alapon szereplO adatokat megsemmisiti. 

AdatkezelO adatallomanyaba torten jelentkezes eseten: 

e. Az erintett aktualis nyitott allishely hianyaban is jelentkezhet az AdatkezelO adatallominyaba 
az erintett szimara elerhetO titon, vagy modon (pl. elektronikus titon). 
f. Ebben az esetben az AdatkezelO az erintettek hozzajirulasit keri, hogy palyazatukat nyitott 
allishely bettiltesehez felhasznalja a bekiildesteil szamitott 1 evben. Amennyiben az erintett 
hozzijantlasit tevOlegesen megadta, tigy adatkezelO a palyazatot, igy pedig a szemelyes adatokat 
letirolja, es megnyilo illishely eseten az adatokat osszeveti az allashely szakmai szempontjaival, 
egyezOseg eseten arrol az erintettet tajekortatja. 

A Tarsasig munkaer6 felvetelevel kapcsolatos szemelyes adatok kezeleser61 ktilon adatvedelmi 
tajekortatot keszit, es jelenteti meg honlapjan (10. melleklet) a www.bmhnonprofit.hu  cimen, 
valamint minden, a Tarsasig altal meghirdetett alLispilyazat kapcsan. A Tarsasag iltal meghirdetett 
adatvedelmi tajekortatOjinak kiilon mellekletet kepezi a Tarsasig munkaert5 felvetelen reszt vevO 
termeszetes szemely altal kotlezOen kitoltendO, szemelyes adatainak Tarsasig altali kezelesehez 
torten hozzajosulo nyilatkozata, amelyet minden palyizot61 sziikseges a Tarsasignak beszereznie 
a jogszerti szemelyes adatkezeles megalapozasihoz. 

9.3.5. Munkavallalok munkaviszonnyal osszefiiggii adatkezelese 

A munka6lIalok szemelyes adatainak kezelesere vonatkozoan az alabbiak szerint jar el a tarsa sag:  

Az adatok csak a Mt. szerinti adatkorben kiikinos tekintettel a 2012. evi I. tv 10-11 §-ara 
tekintettel kezelhetal. 

adatkezeles celja: munkaviszony letesitese, teljesitese vagy megsziintetese, az ezekkel 
kapcsolatos jogosultsigok elismerese es kotelezettsegek tantisitisa 

kezelt adatok kore: 
munkavalLaIO kapcsin 

- neve, 
- szilletesi neve, 

sziiletesi helye es ideje, 
- allampolgarsiga, 
- torzsszama, 
- anyja sziiletesi neve, 
- lakohelyenek cime, 
- tartOzkodasi helye (amennyiben elter6 a lakohelyt61), 

adoazonosito jele, 



- tarsadalombiztositasi azonosito jele (TAJ szim), 
- nyugdijas torzsszim (nyugdijas munkavillal6 eseten), 
- foly6szamla szima, 
- munkaviszony kezdO napja, 
- biztositisi jogviszony tipusa, 
- heti munkaOrak szima, 
- telefonszama, 
- csaladi allapota, 
- vegzettseget igazolO okmany misolati peldanya, 
- munka-alkalmassigi egeszsegiigyi igazolas, 
- munkakore, 
- orvosi alkalmassig tenye, 

fOillason kiviili munkavegzes eseten 
o jogviszony jellege, 
o munkaltatO neve es szekhelye, 
o a fOillason kivilli munkahelyen teljesitett havi adagos munkaidO, 
o elvegzendO tevekenyseg, 

- az Mt. 120. § alapjan jaro pOtszabadsig igenybevetelevel kapcsolatosan 
o a rehabiliticiOs szakertOi szery legalibb otven szazalekos mertekil 

egeszsegkirosodisat megallapitasit igazol6 okminy fenymisolata 
o fogyatekossigi tamogatisra jogosultsigot igazolo okmany fenymisolata, 
o vakok szemelyi jiradekira jogosultsigot igazolO okmany fenymisolata, 

potszabadsig, csaladi adokedvezmeny igenybe vetele, adomentes termeszetbeni juttatisnak 
minosulo kedvezmenyes utazasi igazolvany igenylesenek vagy adOmentes iskolakezdesi tamogatas 
celjabol munkavallalo 16. eletevet be nem toltott hozzatartozOjanak 

sziiletesi helye es ideje, 
- lakcime, 

anyja neve 
- tarsadalombiztositasi azonosito jele (TAJ szim) 
- ad6azonositO jele, 
- etvenyes diakigazolvany megletenek tenye 

pOtszabadsig, csaladi adokedvezmeny igenybe vetele, adOmentes termeszetbeni juttatisnak 
minOsii16 kedvezmenyes utazasi igazolvany igenylesenek vagy adOmentes iskolakezdesi tamogatis 
celjib61 munkavillal6 16. eletevet betoltott hozzatartozojanak, elettarsinak 

- sztiletesi helye es ideje, 
- lakcime, 
- anyja neve 
- tarsadalombiztositasi azonosito jele (TAJ szam) 
- ad6azonosito jele, 
- ervenyes diakigazolviny megletenek tenye 

adatkezeles jogalapja: 
[a munka torvenykonyver61 szOlO 2012. evi I. torveny 10. § (1) es (3)] es az erintett 
hozzajirulasa [Infotv.5 § (1) a) es 6. § (6)]; 
A Polgari TorvenykonyvrOl sz616 2013. evi V. Torveny 6:272 § a megbizasi szerzOdes 
alapjan foglalkortatottak eseteben. 
A tarsadalombiztositas ellitisair61 es magannyugdijra jogosultakr61, valamint e 
szolgaltatisok fedezeterOlszolo 1997. evi LXXX. Torveny 
A kotelez6 egeszsegbiztositisi ellatisrOl sz616 1997. evi LXXXIII. torveny 
A szemelyi jovedelernadOrol szolo 1995. evi. CXVII. torveny 

adattarolas hatarideje:  a Tarsasig munkaviszonya alatt keletkezett szemelyes adatok kezeleseenek 
tarolasinak idOtartama az adott teruletre vonatkozO jogszabilyok altal meghatirozott. (Pl. SZJA 
torveny Mt.) 
Egyeb esetekre vonatkozOan a Tarsasignal alkalmazott munkav611A16 munkaviszony egyeb foglakortatisi 
viszonyinak megsziinesenek, megsziintetesenek idOpontjatO1 szamitott 20 ev 

a dat kezeles mOdj a: papiralapon es elektronikusan 



A Munkaviszony kapcsin beszerzett harmadik szemely adatai a sziikseges adattartamot meg nem 
halad6an veheteik fel es kezelhet6k. (Pl. potszabadsig, csaLidi adokedvezmeny., eletevet be nem 
toltott kiskorti gyermek szemelyes adatira vonatkoz6an jelen szabilyzat 11. mellekletet kepez6 
adatvedelmi tijekortat6 szerint a 16. eletevet be nem toltott kiskora vonatkozisiban valamennyi 
torvenyes kepviselO hozzijirulisa sziikseges a gyermek szemelyes adatainak szabilyos es jogszerti 
kezelesehez.) 

Csalidi adOkedvezmeny kapcsin a kezelt adatok kore: feleseg/ferVelettirs neve, ad6azonosit6 jele 
vagy szilletesi helye, ideje, anyja neve, lakethelye, eltartottak neve, ad6azonosit6 jele vagy szilletesi 
helye, ideje, anyja neve, lakhelye keral kezelesre. 

POtszabadsig igenybevetele eseten a kezelt adatok kore: gyermek neve, szaletesi ideje. 

Cafeteria szolgiltatis igenybevetele celjibell tortenik munkavillakii adattovibbitis az 1. sz. 
melleklet szerint. 

Munkavillal6k adatkezelesere vonatkoz6an adatvedelmi tijekortat6 keszalt (11. melleklet), melynek 
celja a munkavillal6k el6zetes tijekortatisa az adatkezelesr61, a munkaviszonyhoz sziikseges 
Tirsasig iltali adatvedelmi tijekortat6 elfogadisir61 a munkavillal6k aliirisukkal hitelesitetten 
nyilatkoznak. A munkavillal6k 16. eletevaket be nem toltott kiskorn gyermekeik szemelyes adatainak 
kezeleser61 killon hozzijirul6 nyilatkozatot tesznek. 

A szemelyagyi adatkezelesek koreben a nem kozvetlenill a munkaviszonyb61 eredeztetett 
adatkezelesek sorin minden esetben be kell szerezni, a kezeleshez felhasznilt nyomtatvinyba be kell 
emelni szovegszenien — az erintett kifejezett hozzijirulisit, az adatkezeles celjinak es virhat6 
idOtartaminak megjelolesevel. 

Szemelyazonosito igazolvanyok fenymasolasa 

A Tirsasig a NAIH illispontjaval osszhangban nem keszit fenymisolatot szemelyazonosit6 
igazolvinyokr61. A hatosigi okmanyrell keszitett fenymisolat nem alkalmas a termeszetes szemelyek 
azonositisira, mivel az egyen szemelyes jelerilete elengedhetetlen a hatosigi igazolviny alapjin torten6 
szemelyazonositishoz. Az arckepes hatosigi igazolviny csak akkor rendelkezik bizonyit6 ereivel, ha 
annak alapjin a Tirsasig megbizonyosodhat arra, hogy az igazolvinyon szerep16 szemely kepmisa es 
az igazolvinyt felmutat6 szemely megegyeznek. Egy hatosigi igazolvinyr61 keszitett misolat nem 
rendelkezik bizonyit6 erOvel arr61, hogy hiteles misolata egy ervenyes hatosigi igazolvinynak. 

Egeszsegiigyi alkalmassaggal kapcsolatos egkszsegilgyi adatok kezelese 

Egeszsegligyi alkalmassigi vizsgilatra a munkaviszony fennillisa alatt is sor kerulhet. A munkiltatemak 
a dolgozO munkakon alkalmassiganak vizsgalatat a munkakori, szakmai, illetve szemelyi higienes 
alkalmassig orvosi vizsgilatir61 es velemenyezeser61 sz616 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet es a 
keperny6 elOtti munkavegzes minimilis egeszsegagyi es biztonsigi kovetelmenyeir61 szO16 50/1999. 
(XL 3.) EiiM rendelet szabilyaira tekintettel kernie kell az ilzemorvost61. Az egeszsegagyi 
alkalmassiggal kapcsolatos adatokat a Tirsasig nem ismeri meg es nem kezeli egyetlen erintett adatit 
a celon talterjeszked6 mertekben. A Tirsasig az egeszsegagyi alkalmassig eldontese celjab61 
egeszsegagyi szolgiltat6t61 szirmaz6 alkalmassigi eredmeny alapjin dont az adott munkavillal6 
egeszsegugyi alkalmassigir61. A Tirsasig csak az egeszsegiigyi alkalmassig tenyet bizonyito adatot 
kezeli. Amennyiben a munkaszerzeides megkotesenek folyamata sorin deral ki, hogy az adott erintett 
alkalmatlan a munkakor betoltesere, ezert a munkaviszony nem jon letre vagy ennek hatisira szunik 
meg, Ugy az adatkezeles hatirideje es modja is ezzel pirhuzamos. 



A munkavallalok oktatasa 

A Tarsasig fenntartja a jogot, hogy a munkavallnlOk oktatasara harmadik fellel szerzOdjon. 
Amennyiben az oktatis torvenyileg kotott a munkaviszony ellatisahoz, tigy a harmadik fel a Tarsasag 
adatfeldolgozOjakent dolgozza fel az adatokat, minden mas oktatis eseten a munkavallalO 
hozzajarula.saval kerul a harmadik felhez tovabbitasra a szemelyes adat. 

9.3.6. MunkavallalOkellenorzesevelosszeftigg6 adatkezeles 

A munkaltatO ellenOrizheti a munkavillalOkat a munkaviszonybOl eredO kotelezettsegek teljesitese 
celjabOl munkaviszonnyal osszefugg6 magatartisa kiireben. Az ellenOrzesre a munka 
torvenykonyve [11.§ (1)-(2)] ad jogalapot. 

A tarsasignal e-mail cimet, bizonyos beosztasokhoz ceges telefont kapnak a munkavallalOk. Az 
irodai dolgozOk szamara a ceg szamitOgepet (laptop, asztali gep formajaban) is biztosit. 

Mivel Tarsasig tulajdonat kepez6 szemelyi szatnitOgepeket es laptopokat, ceges e-mail cimeket 
a ceg munkavegzes celjabOl biztositja, igy amennyiben a munkavallalO ezen eszkozokon 
magancehi szemelyes adatait (pl.: csaladi fotOk, telefonkonyvek, sajat adatbazisok stb.) tarolja, 
ugy Tarsasig a szamitOgep ellenOrzese soran ezeket az adatokat is megismerheti. Ezen 
adatkezeles ellen kifogassal nem elhet a munkavalla16, mert a nem munkavegzes celjabOl torten, 
de a Tarsasigi eszkozon vale. szemelyes adatok tarolisa az adatkezeleshez torten erintetti 
hozzijarulasnak minOsiil. Errol (illetve az archivalas es a rendszergazdai tevekenyseg tenyer61) 
a munkavallalOkat az eszkozok hasznalata elOtt irisban tajekortatja a Tarsasag. 

Mindazon e-mail cimek, amelyekben a Tarsasig neve kiterjeszteskent benne foglaltatik 
(...@bmhnonprofit.hu), a Tarsasig tulajdonat kepezik. Ezen cimeken a Tarsasag munkavallnlOi 
altal folytatott levelezes munkacelu levelezesnek minOsiil. Az ilyen cimeken folytatott levelezesbe a 
Tarsasig megfelel6 jogalap eseten jogosult betekinteni. A Tarsasig jogosult a fent nevezett 
cimeken folytatott levelezesek meghatirozott idOkozonkenti biztonsigi mentesere, az elektronikus 
levelez6 rendszer folyamatossiginak es stabilitasinak erdekeben adatbiztonsigi okokbOl sajat 
eszkozein barmilyen allomany torlesere. 
Amennyiben a munkavallalO „...@bmhnonprofit.hu" ceges e-mail cimen takilhatO leveleiben 
magancehi szemelyes adatait, kifejezett utalas nelkill, tarolja, ugy a Tarsasig az e-mail cim 
ellenOrzese soran ezeket az adatokat is megismerheti. Ezen adatkezeles ellen Idfogassal nem elhet 
a munkavall216, mert a nem munkavegzes celjabOl torten, de a tarsasigi e-mail cimen vale) 
szemelyes adatok throlisa az adatkezeleshez torten erintetti hozzajarulasnak minOsiilnek. 

A munkiltatO jogosult ellenOrizni a munkahelyi postafiOkot es internet hasznalatot. 
Mindemellett fOszabily szerint a magancelo levelek tartalmat a munkaltatO 

munkaviszonybOl fakadO jogosultsig ervenyesitese soran sem jogosult megismerni. 

adatkezeles celja:  a Tarsasig jogos iizleti erdekeinek megfelelOen a munkavallalOk Mt. 11. § (1) 
szerinti ellenOrzese, igy kiihintisen a munkavallakinak biztositott szamitOgep, e-mail cim es 
internet-hozzaferes ellenOrzese, illetve tehergepjarmiivekben GPS megfigyeles, nyomon kovetes. 
Az irodahelysegekben kamerafigyeles vagyonvedelmi celbOl tOrtenik. 
kezelt ada tok kii te:  az ellenOrzes soran rogzitett szemelyes adatok, igy kiilonosen magan e-mail 
cimek, magan telefonszamok, fenykepek, sajat szamitOgepes dokumentumok, internetes bongeszesi 
elOzmenyek, cookie-k, munkajogviszony ellatasa soran eszlelt jogsertes tenye, a jogsertes leirisa, 
Irodahel ys a gb en tort enei k a mera figyel es eset e n  : az erintett kepmasa, a rogzitett kep aka' 
megszerezhetO egyeb szemelyes adat. 
adatkezeles jogalapja:  2012. evi I. torveny 
adattarolis hatarideje a Tarsasag tulajdonaban MI6 eszkozok vonatkozasaban:  az 
adatkezelesi cel megvalOsulasaig, de maximum a munkaviszony fennallasaig. 



Az internet hasznalatanak ellenorzese 

A fenti szabilyok ervenyesek az internethasznalatra is. Az internet hasznalat munkaidOben csak 
tarsasigi celokra engedelyezett. Emiatt az intemetezesi adatok ceges adatoknak minOsiilnek. 
Amennyiben egy ellenOrzes soran a Tarsasig ezeket megismeri, ezek elveszitik szemelyes adat-
jellegfiket, illetve ezek megismeresere es tarolisara az Info tv. 5.§ (1) a) szerinti erintetti hozzajaruLis 
ad jogalapot. 

Munkavedelem, munkara alkalmas allapot munkavedelmi vizsgalata 

A Tarsasig Munkavedelmi Szabilyzatinak elkesziteset, karbantartasit es bizonyos, a 
munkavedelemmel osszefiigg6 oktatasokkal, illetOleg ellenOrzesekkel kapcsolatos szakmai 
tevekenyseget kiilsO ceg szerzOdes alapjan latja el. A Tarsasig a megbizott vallalkozasnak nem ad at 
munkavAllnlOi szemelyes adatot, azonban a munkavedeletnmel osszefiiggesben eljarasok, illetOleg 
rendszeres oktatisok soran, valamint az esetleges munkabalesetek alkahnival, illetOleg ellenOrzesek 
eseten a megbizott vallalkozas a megbizO erdekeben eljarva az erintettektO1 vesz fel, illetve kezel 
szemelyes adatot. A munkabalesetek alkalmaval a szemelyes azonositOkon tUl az esemeny reszletes 
leirasival az egeszsegi allapotra vonatkozO szemelyes adat rogzitesere is sor keriil. 

Munkara kepes allapot vizsgalata 

A Tarsasig munkavallalOit alkoholszondas ellenOrzesnek vetheti ala. Az alkoholszondis ellenOrzes 
munkaidO alatt barmikor megtortenhet. A vizsgalatrol minden esetben dokumentaciO kesziil: a pozitiv 
mintirOl vagy a vizsgalat megtagadisar61 jegyz6konyvet kell felvenni. A jegyzOkonyvbe az alabbi 
adatok kerulnek: nev, datum, vizsgalat helye/ideje, a vizsgalatot vegzO szemely, tatnik megnevezese, a 
vizsgalat soran hasznalt alkoholszonda tipusa, megallapitott alkoholszint, az ittassigra utak, jelek, a 
vizsgalt dolgoz6 allispontja, intezkedes. 

Az Mt. 52. § (1) bek. a) pontja rogziti, hogy a munkavallalO koteles a munkaltatO altal elOirt helyen es 
idOben munkara kepes allapotban megjelenni. 

Az Mvtv. 60.§ (1) ertelmeben a munkavallal6 csak a biztonsigos munkavegzesre alkalmas allapotban, 
a munkavedelemre vonatkozO szabilyok, utasitasok megtartisival, a munkavedelmi oktatisnak 
megfelelOen vegezhet munkat. A munkavallal6 koteles munkatirsaival egyiimmikodni, es munkijat 
Ugy vegezni, hogy ez sajat vagy mas egeszseget es testi epseget ne veszelyeztesse. 

A Tarsasig minden munkakorre vonatkozOan tiltja, hogy a munkavallal6i alkoholos befolyisoltsig alatt 
tartOzkodjanak a Tarsasag terilleten. 

A tarsasag a biztonsagos munkavegzes kovetelmenyeit IdalakitandO kotelezettsegenel fogva koteles 
rendszeresen meggyOzOdni arrOl, hogy a munkavallalOk megtartjak-e a rajuk vonatkozO 
rendelkezeseket. A munkajogi elOirisok betartasinak ellenOrzesere vonatkozO szabilyokat mind az 
Mt., mind az Mvt. pontositja. 

Mt. 11.§ (1) A munkaltato a munkavallalOt csak a munkaviszonnyal osszefagg6 magatartisa koreben 
ellenOrizheti. A munkaltat6 ellenOrzese es az annak soran alkalmazott eszkozok, mOdszerek nem 
jarhatnak az emberi meltOsig megsertesevel. A munkavallalO maginelete nem ellenOrizhetO. 

Mvt. 54.§ (7) z egeszseget nem veszelyeztetO es biztonsigos munkavegzes erdekeben a monkiltatO 
koteles rendszeresen meggyozOdni arrOl, hogy a munkakoriilmenyek megfelelnek-e a 
kovetelmenyeknek, a munkavallakik ismerik, illetve megtartjak-e a rajuk vonatkozO rendelkezeseket. 

Az alkoholos befolyisoltsig ellenOrzese azonban a fentiekkel osszhangban sem jarhat a munkavallalO 
emberi meltOsiginak megsertesevel. 



Az adatkezeles celja: munkara kepes illapot ellenOrzese munkavedelmi celb61. 
A kezelt adatok kore: nev, datum, vizsgalat helye/ideje, a vizsgalatot vegzO szemely, tamik 
megnevezese, a vizsgalat soran hasznalt alkoholszonda tipusa, megallapitott alkoholszint, az 
ittassagra utak, jelek, a vizsgalt dolgoz6 allaspontja, intezkedes. 
Az adatkezeles jogalapja: Mt. 11.§ (1)-(2), Mvt. 60.§ (1) 
Adattarolas idotartama: az ellenOrzesbOl fakad6 jogok es kotelezettsegek altal megalapozott 
igenyek ervenyesitesere nyitva ale hataridO. 

Az ellenOrzesi folyatnatr61 a munkavallalek reszere tajekortat6 kesziilt (12.melleklet), amely jelen 
szabilyzat mellekletet kepezi. 

9.3.7. Vagyonvedelmi adatkezeles 

A Tarsasag egyes (jelenleg miskolci es kazincbarcikai) iigyfelszolgalati irodakban, kamerak 
vannak elhelyezve, melyek a folyosekra illetve az iigyfelszolgalatra iranyulnak. A kozponti 
irodahelysegekben nincs kameris megfigyeles. 

A kamerak kizarelag vagyonvedelmi, munkabiztonsigi celbel rogzitik a felveteleket, a Tarsasag 
jogos erdekeinek figyelembe vetelevel. Az eszkozok a Tarsasig tulajdonaban illnak es a Tarsasag 
iizemelteteseben miikodnek, a rogzitett kepekhez, csak az iigyfelszolgalati csoportvezetei, az IT vezetO 
es az iigyvezetO fer hozza. 

A kamerafigyelessel osszefiigge adatkezelesrOl kiilen szabilyzat, illetve adatvedelmi tajekortat6 
kesztilt, mely a Tarsasig honlapjan is megismerhetO a www.bmhnonprofit.hu  elektronikus cimen. 

9.3.8. Kozerdekii adatok kezelese 

Kotirdekti adatok kcelese 

A Tarsasig kezelesben levO kozerdekii adatot es kozerdekbOl nyilvanos adatot — az Infotv. 27.§. —ban 
rogzitett kivetelek mellett, barki megismerheti a tnineisitett adat, illetve az Infotv. II. fejezeteben 
szabilyozott nyilvanos adat kivetelevel. 

A kozerdekii adatok megismeresere vonatkoz6an a BMH Nonprofit Kft. kulon szabilyzattal 
rendelkezik, amelynek nyilvinos megismerhetOsege a Kft. honlapjan barki szitnara biztositott. 

Az adatvedelmi felelOs evente az Infotv. szerinti elOirasok alapjan ertesiti az adatvedelmi biztost az 
elutasitott kerelmek szimar61, valamint az elutasitasok indokar61. 

9.3.9. A Tarsasag Altai megkotott megallapodasok, szerzlidesek megkotesevel kapcsolatos 
megkeresesek 

A Tarsasig az altala megkotott megallapodisok, szerzOdesek vonatkozasaban a szerzOdO fel neveben, 
kepviseleteben eljar6 termeszetes szemelyek szemelyes adatait kezeli. 

Az erintett adatok Wire: az erintett szervezet neveben eljare termeszsetes szemely csalidi es uteneve, 



telefonszatna, e-mail cime, a szolgaltatas tartalma, a szolgaltatas targya, a szolgiltatis szerinti dijazas, a 
felekre vonatkozO jogok es kotelezettsegek listaja. 

Az adatkezeles celja: az erintett azonositisa az erintetti tarsasig szamara megfelel6 szolgaltatas 
nyajtasa, a szerzOdes, megallapodas rendelkezeseinek teljes kora teljesitese 

az adatkezeles jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdes a.) pont az erintett hozzajarulasa 

Adatkezeles idotartama: azon jogviszonybOl ere& jogok es kotelezettsegek ervenyesithetOsegenek 

eleviileseig tart, amely jogviszony kapcsan az AdatkezelO a szemelyes adatokat kezeli, olyan adatok 

vonatkozasiban, amelyek bizonylatokra keralnek, es a bizonylat a konyvviteli elszamolist timasztja 

ala, az adatkezeles idOtartama a 2000. evi C. torveny 169. § (2) bekezdese alapjan legalabb 8 evig. 

Az adatkezelessel erintett tevekenyseg es folyamat a kovetkezo: 
Az erintett az AdatkezelO ajanlatanak elfogadasirOl ertesiti az AdatkezelO az Adatkezel6 altal 
biztositott, az erintett szamara elerhetO Uton keresztiil vagy mOdon. 
AdatkezelO az erintettel kozosen kidolgozza a szolgaltatisra vonatkozO megallapodis reszleteit. 
Erintett adatait a megallapodis letrehozisahoz az AdatkezelO szamara megadja, onkentesen es 
befolyasmentesen a megallapodist megkoti az Adatkezel6vel. 
AdatkezelO a megallapodist az erre rendszeresitett elektronikus es/vagy papir alapU nyilvantartasi 
rendszerben rogziti. 
AdatkezelO erintettet a teljesitese folyamataban ertesitheti a teljesites egyes lepeseirOl. 
Erintett, az adatkezeles celjaval osszhangban, onkentesen hozzajarul ahhoz, hogy megadott 
elerhetOsegen keresztiil AdatkezelO vele kapcsolatba lepjen a teljesites reszleteinek egyeztetesevel, 
es/vagy kapcsolOdo kerdesekkel kapcsolatban. 

A Tarsasag erre vonatkozO kiilon adatvedelmi tajekortatOt tesz kOzze honlapjan, mely jelen szabilyzat 
13. melleldete. 

10. Az elektronikus kozzetetel kotelezettsege 

Az Infotv. alapjan a kotelezOen kozzeteendO kozerdekii adatok internetes honlapon digitalis formaban, 
digitalis formaban, szemelyazonositas nelkiil, korlatozastOlmentesen, kinyomtathatO es reszleteiben is 
adatvesztes es torzulas nelkal kimasolhatO mOdon, a betekintes, a letoltes, a nyomtatis, a kimasolas, es 
a halOzati adatatvitel szempontjabOl is dijmentesen kell hozzaferhetOve tenni (elektronikus kozzetetel). 
A kozzetett adatok megismerese szemelyes adatok kOzlesehez nem kothetO. 

Amennyiben torveny maskent nem rendelkezik a belsO hasznalatra kesziilt, valamint a domes 
elOkeszitessel osszefiigg6 adat a kezeleset kovetO 10 eve beliil nem nyilvanos. A kozerdekii adatok 
elektronikus formiban torten kozze-, illetve hozzaferhetOve tetelerol az ilgyvezetO jogosult donteni. 

A kozzeteteli lista adatait az Infotv. I. sz. melleklete tartalmazza. (szervezeti, szemelyzeti adatok, 
tevekenysegre, nulkodesre vonatkozO adatok, gazdalkodisi adatok) 

A kozzeteteli lista feltolteseert es aktualizalasiert az adatvedelmi felelos, valamint az abban erintett 
szervezeti egyseg vezetOje a felelOs. 

11. Zarb rendelkezesek 

Jelen szabilyzat 2018. majus 25-en lep eletbe, es a Ta.rsasig korabbi adatvedelmi szabilyzatat a fenti 
id6ponttO1 kezd6d6en hatilyon kiviil helyezi. 



Jelen szabilyzat reszet kepez6 speciftkus mellekletek: 

1. melleklet: A szabilyzat dinamikusan viltozO rendszerelemeir61 
2. melleklet: Titoktartasi nyilatkozat 
3. melleklet: Valaszlevel oneletrajzokra 
4. melleklet: SzerzOdesekbe felveend6 adatvedelmi-adatkezelesi pont 

5. melleklet: Adatvedelmi incidens-nyilvantart6 

6. melleklet: Bels6 adatvedelmi es adattovabbitisi nyilvantartas 

7-13. melleklet: Specifikus adatvedelmi fajekortatok 



Mellekktek 



1. sz. melleklet 

A szabalyzat dinamikusan valtozo rendszerelemeirol 

A szolgaltatasi tevekenyseggel osszeffiggesben adatfeldolgozok: 

1. Adatkezelessel osszefiiggo tevekenysege: szoftver fejlesztes az iigyfelnyilvantart6 
szoftverre vonatkozean. 

A szolgiltatisi tevekenyseghez kapcsolodo adattovabbitas: 

• Nemzeti Hulladekgazdalkodisi Koordinal6 es Vagyonkezelo Zrt. (szekhely: 1036 Budapest, 
Lajos utca 103.) 

ElerhetOsege: www.nhkv.hu  

adattovabbitis celja: allami hulladekgazdalkodisi kozfeladat ellatasa erdekeben a szamlizisi, 
dijbeszedesi, valamint a clijhatralek-kezelesi feladatkoreben az ugyfelek szemelyes adatainak 
kezelese, nyilvantartisa. Jogi eljarasok kezdemenyezese, vegrehajtasi eljaras kezdemenyezese 
erdekeben. 

adattovabbitas jogalapja:_a hulladekgazdilkodisrol szolo 2012. evi CLXXXV. torveny 32/A 
§ (5) bekezdese. Az allarni hulladekgazdilkodisi kozfeladat ellatisara letrehozott szervezet 
kijeloleser61, feladatkOrerol, az adatkezeles modjarol, valamint az adatszolgaltatisi 
kotelezettsegek reszletes szabilyair61 sz616 69/2016. sz. Kormanyrendelet 15-16. § 

Adatfeldolgozo adatai: 

Nev: PRBSoft Szoftverfejleszto, Adatfeldolgoz6 es Szolgiltat6 Korlitolt Felekissegil Tirsasig 

Szekhely: 3000 Hatvan, Nyir utca 16. 

ElerhetOseg: info@prbsoft.hu  

adattovabbitas celja: allami hulladekgazdilkodasi kozfeladat elLitisa erdekeben a szimLizasi, 
dijbeszedesi, valamint a dfjhatralek-kezelesi feladatkoreben az iigyfelek szemelyes adatainak 
kozszolgaltat6 ihali kezelesehez, feldolgozasahoz sziikseges IT program biztositisa, 
rendszergazdai feladatok ellatasa 

adattovabbitas jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdes b.) pont 

• A Tarsasig mindenkori, a fogyasztOvedelmi szabilyok alapjan megbizott fogyaszthvedelmi 
referense 

fogyasztovedelem@bmhnonprofit.hu  

adattovabbitas celja: hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatisi feladat ellatasa soran a panasziigyek 
intezese, hatOsig, birosagi eljirasok kepvislete. A tarsasig az iranyad6 Fgytv. alapjan koteles 



fogyasztOvedelmi referens alkalmazisara 

adattovabbitas jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdes c.) pont; jogi kotelezettseg teljesitese; 
GDPR 6. cikk (1) bekezdes b.) pont: szerzOdes teljesitese 

• Minerva-Soft Fejleszt6 es Szolgaltat6 Korlatolt FelelOssegli Tarsasig 

3900 Szerencs, Liptak lit 1/a. 

Elerhetoseg: info@minerva-soft.com  

adattovabbitas MO: az iranyado fogyasztOvedelmi jogszabilyok altal elOirt kotelezettseg 
teljesitese erdekeben a rogzitett telefonbeszelgetesek rogzitese, tarolisa, adatfeldolgozas 

adattovabbitas jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdes c.) pont; jogi kOtelezettseg teljesitese 

2. Honlapon tortend adatkezeles osszeffigg6 adatkezeles Tarhelyszolgaltatissal 
osszefiiggesben adatfeldolgozo: BMH Nonprofit Kft. 

Adatkezeles jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdes c.) pont; jogi kotelezettseg 
teljesitese; 

Adattovabbitas jelen adatkezelesi folyamathoz nem kapcsolodik 



2. melleklet 	 Titoktartasi nyilatkozat 

Jelen nyilatkozatunkban megerositjiik abbeli megallapodasunkat es egyetertesiinket, miszerint a 
BMH 	Nonprofit 	Kft. 	altal 

(nev) ( 	  
anyja neve, szilletesi hely es id6) elott az eddigiekben feltart es a jOviiben feltarand6 bizonyos 
informaciok, igy kiilonosen iizleti tervek, kereskedelmi titkok, iigyfelek adatai es egyeb tulajdonosi 
informaciok, a GDPR rendelet esaz informicios onrendelkezesi jogrol es az 
informaciaszabadsagrol szolo 2011. evi CXII. torveny hatilya ala tartoz6 szemelyes adatok 
(iisszefoglaloan: informad6k) bizalmas jellegilek. 

	  a nyilatkozat alairasaval elfogadja, hogy az ilyen 
informaciok egyetlen reszet vagy toredeket sem teszi kozze, nem bocsatja rendelkezesre, vagy nem 
tarja fel mas modon semmilyen harmadik fel elOtt a BMH Nonprofit Kft. iigyvezetojenek erre 
felhatalmazo elOzetes irisbeli beleegyezese nelkiil, kiveve, ha ezek az informaciok bizonyitO ereju 
dokumentumokkent nyilvanossigra bocsithatok. Az ilyen informaciok nem tekintendOk 
nyilvanossagra bocsithatOnak pusztan azert, mert ezekbol tovabbi altalanos informaciokat lehet 
szerezni, vagy mert begyfijthetOk egy vagy tobb forrisbal is, vagy ha abb61 ad.:Moan keriiltek 
nyilvanossigra, mert megszegtek a jelen nyilatkozatot, vagy harmadik szemellyel vagy jogi 
szemellyel kotott hason16 nyilatkozatokat. 

Nyilatkozattevo beleegyezeset adja, hogy mindent es minden esszerii elovigyazatossigi intezkedest 
megtesz annak erdekeben, bogy szoban, irasos anyagban, vagy elektronikus adattarolo eszkozben 
vagy mas mOdon feltart ilyen informaciokat megfele16 vedelemmel latja el barmely harmadik fel 
elotti jogosulatlan feltarassal szemben, igy kiilonosen betartja a BMH Nonprofit Kft. Adatvedelmi 
es szabilyzatinak iranyad6 rendelkezeseit. Beleegyezeset adja ahhoz is, bogy egyetlen anyagrol sem 
keszit masolatot es az ilyen anyagok valamennyi masolatat keresre azonnal visszaszolgaltatja. 

Nyilatkozattev6 elfogadja tovabba, bogy valamennyi ilyen informaciO tulajdonosa a BMH 
Nonprofit Kft. es hogy a Tarsasig folyamatos iizletvezetese erdekeben mindezen infonnici6k 
bizalmas jellegilek, ertekesek es nelkalozhetetlenek. Beleegyezeset adja, hogy az ilyen inforrniciokat 
nem fogja felhasznalni, kialmazni es/vagy iizleti alapokra helyezni sajat javara vagy barmely egyeb 
harmadik fel javara. 

Jelen nyilatkozat alairisa nevezettet nem nihazza fel semmifele jogosultsiggal vagy egyeb joggal. 

Jelen titoktartisi nyilatkozat 	  (datum vagy konkretan 
meghatirozhat6 esemeny, igy pl.: „munkaszerzodes alairisaval") lep eletbe. 

Jelen titoktartasi nyilatkozaton megadott, a 2011. evi CXII. torveny hatilya ala tartozo szemelyes 
adatot a BMH Nonprofit Kft. adatvedehni es adatkezelesi szabilyzata alapjan kezeli. 



	 , 20 	  

NyilatkozattevO 	 BMH Nonprofit Kft. kepviseleteben 

3. melleklet Valaszlevel oneletrajzokra 

Valaszlevel oneletrajzokra 

Tisztelt 	 

Koszonjiik, hogy oneletrajzat elkiildte a BMH Nonprofit Kft. szamira. Tijekortatjuk, hogy 

sajnalatosan nem keriilt felvetelre, a jovOt tekintve azonban bizunk benne, hogy az On kepessegeinek 

es tapasztalatainak megfele16 poziciot tudunk ajanlani. Erre tekintettel oneletrajzat a kesObbi esetleges 

felhasznalas celjab61 kategorizaljuk, rogzitjiik, hogy amennyiben Onnek megfele16 munkakorre 

keresiink munkavallal6t, akkor On is a lehetseges jeloltek kozott szerepelhessen. 

Tajekortatom, hogy oneletrajzat es az abban szereplO szemelyes adatait a GDPR rendelet 6. cikk (1) 

bekezdes a.) pontjaban foglalt jogalappal es figyelemmel a vonatkoz6 hatilyos jogszabilyi 

rendelkezesekre a jovObeni pozici6 elnyerese celjabol rogzitjuk es a tovabbiakban a Tirsasig 

Adatvedelmi es adatkezelesi szabilyzata szerint a felvetelre jelentkezOk szemelyes adataira vonatkozO 

szabilyok alapjan az oneletrajt tirsasigunkhoz torten6 eljuttatisat kovetO egy evig nyilvintartjuk. 

Termeszetesen barmikor kerheti szemelyes adatainak torleset, kerelmet kerjiik az 

info(iibmhnonprofit.hu e-mail cimre megkiildeni sziveskedjen. 

ErdeldOdeset koszonjiik, remeljilk, hogy a tovabbiakban is figyelemmel kiseri majd az altalunk 

meghirdetett allislehetOsegeket. 

Miskolc, 201... 	  

edvozlettel: 

BMH Nonprofit Kft. 



4. melleklet Szerzodesekbe felveendo adatvedelmi-adatkezelesi pont 

Munkaszerzodesbe felveendti adatvedelmi pont: 

A Tarsasig teljes mertekben tiltja, hogy a munkaviszony elLitasa soran a munkavalLiki elOtt feltart 
es a jovOben feltarando bizonyos informaci6k, igy kalonosen iizleti tervek, kereskedelmi titkok, 
iigyfelek adatai es egyeb tulajdonosi informaciOk, a GDPR rendelet, az Infotv. hatilya ala tartozO 
szemelyes adatokat (osszefoglalesan: infortniciOk) a munkavallalo Tarsasig tulajdonan kival 
barmely mas elektronikus adattirolisra alkalmas eszkOzon tarolja. Minden olyan eset, amely soran 
a munkavallal6 az informaciat nem a Tarsasig Adatvedelmi es adatkezelesi szabilyzataban 
meghatirozottak szerint kezel, Ugy a GDPR rendelet es az Infotv. szerinti amino adatkezelOve valik, 
az adatkezelesre vonatkozo jogok es kotelezettsegek teljesitese soran a Tirsasig helyere kp es 
egyben megvalOsitja a munka torvenykOnyverOlszol6 2012. evi I. torveny (a tovabbiakban: Mt.) 78. 
§ (1) a) szerinti azonnali hatilya felinondis jogalapjat. (,,A munkaltato vagy a munkavallal6 a 
munkaviszonyt azonnali hatilya felmondassal megsziintetheti, ha a masik fel a munkaviszonybOl 
szarmazo lenyeges kotelezettseget szandekosan vagy salyos gondatlansaggal jelentOs mertekben 
megszegi.") 

A Tarsasaggal inunkavegzesre iranyula egyeb jogviszonyban levok (megbizasi szerzodes 
stb.) felveendo adatvedelmi pont: 

A Tarsasig es a munkavegzO kOzOtt letrejovO jogviszony soran a Tarsasig kotelezi a munkavegzOt, 
hogy az done feltart es a jovOben feltarand6 bizonyos informaciak, igy kalonosen azleti tervek, 
kereskedelmi titkok, iigyfelek adatai es egyeb tulajdonosi informaci6k, a GDPR rendelet, Infotv. 
hatilya ala tartozo szemelyes adatokat (osszefoglaloan: informacia) a Tarsasig Adatvedelmi es 
adatbiztonsigi szabilyzata alapjan kezelje. Amennyiben a munkavegzO az informaciot nem a 
Tarsasig Adatvedelmi es adatbiztonsigi szabilyzataban meghatirozottak szerint kezeli, agy az 
Infotv. szerinti Zona116 adatkezelOve valik, az adatkezelesre vonatkozo jogok es kotelezettsegek 
teljesitese soran helyere a Tarsasig helyere a munkavegzO lep es egyben a Tarsasig jogosultta valik 
a munkavegzOvel fennallO jogviszonya azonnali hatilyti felmondisara. 

A Tarsasaggal adatfeldolgozoi jogviszonyban lev6 harmadik szemely szerzodesebe 
felveend6 adatvedehni pont 

A BMH Nonprofit Kft. es a xXx (masik fel megnevezes, peldaul Megbizott stb.) kozOtt letrejovO 
jogviszony soran xXx tevekenysege a GDPR rendelet es az informaciOs onrendelkezesi jogrol es 
informaciOszabadsagrol sz616 2011. evi CXII. torveny 3. §-ben meghatirozott adatfeldolgozoi 
tevekenysegre is kiterjed. xXx vallalja, hogy a 	  (az adatfeldolgozoi feladat 
reszletezese) feladata ellatasa soran biztositja az erintettek onrendelkezesi jogat es vedi szemelyes 
adataikat, betartja az Infotv. es a BMH Nonprofit Kft. Adatvedelmi es adatkezelesi szabilyzatinak 



eloirisait. Amennyiben xXx tevekenysegenek ellatisa soran a BMH Nonprofit Kft. Adatvedelmi es 
adatbiztonsigi szabalyzataban foglaltak elleneben, tal ttilterjeszkedik jelen szerziidesben 
meghatirozott feladatan, az igy kezelt adatokra vonatkozean a a GDPR rendelet, az Infotv. szerinti 
onallO adatkezelOve \Talk, az adatkezelesre vonatkozo jogok es kotelezettsegek teljesitese sorin 
megbizo helyere XxX munkavegz6 lep es egyben a BMH Nonprofit Kft jogosultta vilik jelen 
szerzOdese azonnali hatalyti felmondisara es vele szemben karteritesi igennyel elhet. 



5. melleklet Adatvedehni incidens-nyilvantarto 

Adatvedelmi incidens-nyilvantart6 

A BMH Nonprofit Kft. az Info tv., valamint a kapcsol6d6 hatilyos jogszabilyi rendelkezesek 

ertelmeben az adatvedelmi incidenssel kapcsolatos intezkedesek ellenOrzese, valamint az erintett 

thjekortatisa celjab61 az adatvedelmi incidensekr61 nyilvintartast vezet. 

A Tarsasig minden adatvedelmi incidenst iktat, az iktatott incidens-nyilvintart6 lapokb61 nyilvintartist 

vezet. 

Kapcsol6c16 Men&let 

ADATVEDELMI INCIDENS-NYILVA1VTARTO LAP 

1. Az adatvedelmi incidens idOpontja: 

2. Az adatvedelmi incidenssel erintett szervezeti egyseg: 

3. Az adatvedelmi incidens eszlelesenekrelevans koralrnenyei: 

4. Az adatvedelmi incidenssel erintett szemelyes adatok 

5. Az adatvedelmi incidenssel erintettek kore es szama: 

6. Az adatvedelmi incidens koriilrnenyeinek leirisa: 

7. Az adatvedelmi incidens hatisai: 

8. Az adatvedelmi incidens elharitisara tett intezkedesek leirisa: 

Kelt • 	  

kitoltesre jogosult szemely 



6. melleklet 

Belso adatvedelmi es adattovabbitasi nyilvantartas 

1. A BMH Nonprofit Kft., mint adatkezelo a GDPR rendelet es az Info. tv es a hatilyos 

jogszabilyi rendelkezeseknek megfelelO Be1s6 adatvedelmi es adattovabbitisi nyilvantartist 

vezet. 

Az adatkezel6 adatai: 

Adatkezel6 megnevezese: 
Adatkezel6 cegjegyzekszama: 
Adatkezel6 adoszima: 
Adatkezel6 szekhelye: 

Adatkezel5 e-elerhetorsege: 

Adatkezel6 kepviseloje: 

BMH Nonprofit Kft. 
05-09-029898 
25975936-2-05 
3527 Miskolc, Beseny6i tit 26. 

info@bmhnonprofit.hu  

Csehovitsne Nagy Zsuzsanna 

2. A nyilvintartas a kovetkez6 informaciokat tartalmazza: 

2.1. Adatkezeles: 

Adatkezeles celja: 

Adatkezeles jogalapja: 

Erintettek kore: 

Erintettek 	kategoriiinak, 	valamint 	a 

szemelyes adatok kategOriainak ismertetese: 

Adatok forrisa: 

Adatok kezelesenek idOtartatna: 

Adatkezeles technikai jellege: 

2.2. Adatfeldolgozas: 

Adatfeldolgoz6 megnevezese: 

Adtafeldolgozo time: 

Adatkezelessel osszefiigg6 tevekenysege: 

A tenyleges adatkezeles, adatfeldolgozas 

helye: 



2.3. Adattovabbitas: 

A tovibbitott adatok fajtaja, felsorolisuk: 

A tovabbitis cimzettjenek neve: 

Adattovabbitas jogalapja: 

Adattovibbitis ideje: 

Kelt  • 

Keszitette• 	  

• 



7. melleklet Adatvedelmi tajekortato- kozszolgaltatas igenybe vetelere vonatkozo 

szemelyes adatok kezelesere vonatkozoan 

ADATVEDELMI ES ADATKEZELESI TAJEKOZTATO 

I. 	A Tajekortato celja 

A jelen TajekortatO celja, hogy rogzitse a BMH Nonprofit Kft. (szekhely: 3527 Miskolc, BesenyOi tit 
26.) (a tovabbiakban: Tarsasig), mint a Borsod-Abauj-Zemplen megye majdnem teljes tefilletere 
kijelolt hulladekgazdalkodasi kozszolgaltat6 altal alkalmazott, a hulladekgazdilkodisi kOzszolgalatassal 
kapcsolatban az egyes ingatlanhasznilok szemelyes adatainak kezelese sorin alkalmazandO adatvedelmi 
es adatkezelesi elveket es politikat. Celja tovabba, bogy a BMH Nonprofit Kft. valamennyi szemelyes 
adat kezelesere, tiroliska, tovabbitaska, torlesere, megsemmisitesere, az egyes erintetti jogok 
gyakorlasara vonatkozO adatvedelmi, adatkezelesi szempontti egyseges feltetel es normarendszert 
rogzitse. 

A Tassasig miikodese koreben alapelv, hogy a szemelyes adatok kezelese sorin a tarsasig minden 
esetben torekszik az EurOpai Parlament es a Tanks altal elfogadott, a termeszetes szemelyeknek a 
szemelyes adatok kezelese tekinteteben torten vedelmer61 es az ilyen adatok szabad kamlask61, 
valamint a 95/46/EK kanyelv hatilyon kivill helyezeser61 sz616 2016/679 Rendeletben foglaltak 
betartaska. 

Jelen adatvedehni es adatkezelesi tajekortatO az informiciOs onrendelkezesi jogrOl es az 
informicioszabadsigrOlsz616 2011. evi CXII. torveny (a tovabbiakban: Info tv.), az EurOpai Parlament 
es a Tanics altal elfogadott, a termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese teldnteteben 
torten6 vedelmer61 es az ilyen adatok szabad aramlasirOl, valamint a 95/46/EK iranyelv hatilyon kiviil 
helyezeser61 suite) 2016/679 Rendelet, a hulladeltra sz616 2012. evi CLXXXV. torveny, valamint a 
69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az Omni hulladekgazdalkodasi kozfeladat ellitasira letrehozott 
szervezet kijeloleserOl, feladatkOrer61, az adatkezeles modjar61, valamint az adatszolgaltatasi 
kotelezettsegek reszletes szabilyairOl szOlo jogszabilyok rendelkezeseit tartja be. 

Az Adatkezelo adatai: BMH Nonprofit Kft. („Adatkezelo") hulladekgazdalkodisi kozszolgaltat6 
Szekhelye: 3527 Miskolc, Beseny6i tit 26. 
Kepviseli: Csehovitsne Nagy Zsuzsanna 
E-mail cime: info( bmhnonprofit.hu  
Adatvedelmi tisztvisele5 neve: dr. Nyilas Krisztina 
Adatvedelmi risztviselo elerhetosege: infoQbmhnonprofit.hu 

II. Fogalom meghatirozasok 

1. irintett barmely meghatkozott, szemelyes adat alapjan azonositott vagy - kozvetlenal vagy kOzvetve 
- azonosithatO termeszetes szemely. Erintett tehat az adatkezelO szolgaltatisait igenybe vevO nem 
termeszetes partnerenek kepviselOi, kapcsolttart6i, 

2. szemelyes adat azonositott vagy azonosithatO termeszetes szemelyre („erintett") vonatkozo bkmely 
informaciO; azonosithat6 az a termeszetes szemely, aki kozvetlen vagy kozvetett modon, kiilonosen 
valamely azonositO, peldaul nev, szim, helymeghatkozO adat, online azonositO vagy a termeszetes 
szemely testi, fiziolOgiai, genetikai, szellemi, gazdasigi, kulturalis vagy szociilis azonossigka 
vonatkozo egy vagy tobb tenyez6 alapjan azonosithatO; 

3. adatkezeles: a szemelyes adatokon vagy adatallomanyokon automatizilt vagy nem automatizalt 



mOdon vegzett birmely mfivelet vagy milveletek osszessege, igy a gyfijtes, rogzites, rendszerezes, 
tagolas, tarolas, atalakitis vagy megvaltortatis, lekerdezes, betekintes, felhasznaLis, kozles tovabbitas, 
terjesztes vagy egyeb modon torten hozzaferhetOve tetel utjan, osszehangolas vagy osszekapcsolls, 
korlitozas, torles, illetve megsemmisites; 4. adattovabbitas: az adat meghatirozott harmadik szemely 
szimara torten hozzaferhetOve tetele. 
4. adattorlees az adat felismerhetetlenne tetele oly mOdon, hogy a helyreglitisa tobbe nem lehetseges. 

5. adatkezeld:• adatkezelO: az a termeszetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem 
rendelkez6 szervezet, aki vagy amely onillOan vagy masokkal egyutt az adat kezelesenek celjat 
meghatirozza, az adatkezelesre (beleertve a felhasznalt eszkort) vonatkozO donteseket meghozza es 
vegrehajtja, vagy az adatfeldolgozOval vegrehajtatja. Jelen, a munkavallaloi munkaerOfelvetelhez 
kapcsolOdO szemelyes adatok kezelesehez kapcsolOdoan az adatkezelO a BMH Nonprofit Kft.. 
figyvezetOje altal kfilOn erre a feladatra meghatirozott munkavallalOi. 

III. A szemelyes adatok kezelesenek alapelvei 

8. A szemelyes adatok kezeleset jogszerfien es tisztessegesen, valamint az erintett szarniira 
atlithat6 mOdon kell vegezni („jogszeraseg, tisztesseges eljaris es itlithatOsig"); 

9. A szemelyes adatok gyajtese csak meghatirozott, egyertelmii es jogszerii celbOl tortenhet, es 
azokat a Tarsasig nem kezelheti ezekkel a celokkal ossze nem egyeztethetO mOdon. Nem 
minOsfil az eredeti cellal ossze nem egyeztethetOnek a kfizerdekfi archivalis celjabOl, 
tudominyos es tortenelmi kutatisi celbOl vagy statisztikai celbOl torten tovabbi adatkezeles 
(„celhoz kiitOttseg"); 

10. Az adatkezeles celjai szempontjabOl megfelelOek es relevinsak kell, hogy legyenek, es a 
sziiksegesre kell korlatozOdniuk („adattakarekossig"); 

11. Pontosnak es sziikseg eseten naprakesznek kell lermiiik; minden eszszera intezkedest meg kell 
tenni annak erdekeben, hogy az adatkezeles celjai szempontjabOl pontatlan szemelyes adatokat 
haladektalanul tOroljek vagy helyesbitsek („pontossig"); 

12. A szemelyes adatok tarolasinak olyan formiban kell tortennie, amely az erintettek azonositasit 
csak a szemelyes adatok kezelese celjainak eleresehez szfikseges ideig teszi lehetOve; a 
szemelyes adatok ennel hosszabb ideig torten tarolasira csak akkor keriilhet sor, amennyiben 
a szemelyes adatok kezelesere kfizerdekii archivalis celjabOl, tudominyos es tortenelmi kutatisi 
celbOl vagy statisztikai celbOl kerfil majd sor („korlatozott tirolhatOsig"); 

13. Az adatvedelmi rendelkezesek kezeleset oly mOdon kell vegezni, hogy megfele16 technikai vagy 
szervezesi intezkedesek alkalmazisival biztositva legyen a szemelyes adatok megfele16 
biztonsiga, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelesevel, veletlen elvesztesevel, 
megsemmisitesevel vagy kirosodasival szembeni vedelmet is ideertve („integritas es bizalmas 
jelleg"). 

14. A Tirsasig felelOs az elOzOekben meghatirozott alapelvek szerinti megfelelesert, tovabba 
kepesnek kell lennie e megfeleles igazolasira („elszamoltathatOsig"). 

IV. Adatkezeles sorin alkalmazott jogszabilyok 

Az adatkezeles az adatvedelemmel kapcsolatos hatilyos jogszabilyoknak, igy kulonosen az alabbialmak 
megfelelOen tortenik: 

• Magyarorszig Alaptiirvenye (tovabbiakban: Alaptorveny), 
• 2011. evi CXII. torveny az informaciOs onrendelkezesi jogrOl es az 

informaciOszabadsigrOl (tovibbiakban Info tv.), 
• Az EurOpai Parlament es a Tanics altal elfogadott, a termeszetes szemelyeknek a 

szemelyes adatok kezelese tekinteteben torten vedelmerOl es az ilyen adatok szabad 
aramlisaral, valamint a 95/46/EK iranyelv hatilyon kivul helyezeser61 sz616 2016/679 
Rendelet (a tovabbiakban: GDPR rendelet), 



• A hulladekr61 sz616 2012. CLXXXV. torveny (a tovabbiakban: Ht.) 
• A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 	az illatni hulladekgazdalkodasi kozfeladat 

ellatisara letrehozott szervezet kije1•51eser61, feladatkorer61, az adatkezeles modjar61, 
valamint az adatszolgaltatisi kotelezettsegek reszletes szabilyair61 sz616 jogszabilyok 
rendelkezeseit tartja be. 

V. 	Az adatkezeles altalanos szabilya: 

A Ht. 32/A § (4) (5) es (5a) bekezdese szerint: 

A kozszolgaltatO, a telepalesi onkormanyzat, az onkormanyzati tarsulas, a hulladekgazdalkodasi 
letesitmeny tulajdonosa, a kOzszolgaltat6 reszere tamogatist nyitjt6 szerv, valamint a Magyar 
Energetikai es KOzmfi-szabilyozasi Hivatal (a tovibbiakban: Hivatal) megad minden adatot es 
informaciot, ami a Koordinal6 szery feladatkorenek gyakorlasihoz sziikseges. A Koordinale 
szery kezelheti, es reszere atadhatok az e bekezdesben es a 38. § (3) bekezdeseben 
meghatirozott adatok. 

A Ht. 32/A § (4) bekezdesben meghatirozott adatok koziil a szemelyes adatokat a Koordinalo 
szery - es az iigyfelszolgilati, elszamolasi, szamlizasi es kintlevoseg-kezelesi feladatai 
ellitasaban igenybe vett gazdalkodO szervezet, - az allami hulladekgazdilkodasi kOzfeladat 
ellatisa erdekeben kezelheti, nyilvintarthatja. A Koordinal6 szery teritesmentesen jogosult az 

szamlizasi, es kintlevOseg-kezelesi feladatkoreben a 38. § (3) bekezdeseben 
meghatirozott szemelyes adatok korere is kiterjed6 eseti es csoportos adatszolgiltatast kerni a 
szemelyiadat- es lakcimnyilvantartas szerveitol. Az atvett szemelyes adatokat a Koordinilo 
szery es az iigyfelszolgilati, elszamolasi, szamlizasi es kindevOseg-kezelesi feladatai elratisaban 
igenybe vett gazdalkod6 szervezet az erintettnek a kOzszolgaltatis igenybevetelere vonatkoz6 
kotelezettsege megszlineseig, a kozszolgaltatissal osszefuggo dijhatralek eseten annak 
kifizeteseig (behajtasaig) vagy torleseig kezelheti. 

(5a) A kozszolgaltato a 38. § (3) bekezdeseben meghatirozott adatokat az altala 
ellatando hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatas ellatisa, illetve jogszabalyban foglalt 
kotelezettsegei teljesitese erdekeben kezelheti es tarthatja nyilvan. A kozszolgaltato a 
kezelt szemelyes adatokat haladektalanul koteles torolni, ha az adatkezeles nem az e 
bekezdesben meghatirozott celb61 tortent, vagy az adatkezeles celja megszunt. 

A Ht. 38. § (3) bekezdese szerint „ A gazdalkodO szervezet ingatlanhaszni16 a Koordinal6 
szery felhivisira a kozhiteles nyilvintartas szerinti nevet, szekhelyenek, telephelyenek cimet, 
adoszimit, tovibba, ha elektronikus kezbesitesi dm kozhiteles nyilvintartisban torteni5 
szerepeltetese szatnira kotelez6, xigy elektronikus kezbesitesi cimet, a termeszetes szemely 
ingadanhasznal6 a szemelyes adatai koziil a csaladi es utonevet, sziiletesi nevet, sziiletesi helyet 
es idejet, anyja szilletesi csaladi es utonevet, lakOhelyenek, tartOzkodasi es ertesitesi helyenek 
cimet megadja." 

Ezen adatok megadisa tehat a hulladekgazdilkodasi kozszolgaltatisi feladat ellatasahoz yak) 
kotelezettsegen alapul, az ingarlanhaszni16 altal rendszeresitett bejelentOlap (mellekletben 
csatolva) kitoltesevel az ingadanhasznile, (k) az informiciOs onrendelkezesi jogr61 es az 
informaciOszabadsigr61 szol6 2011. evi CXII. torveny 5. § (1) bekezdese alapjan 
felreertheteden beleegyezessel, felhatalmazast ad(nak) a Kozszolgahatemak az itt 
megadott szemelyes adatai(k) kezelesehez es nyilvantartasba vetekhez, amely 
kozerdelai jogositvany vegrehajtasahoz szfikseges. 



VI. Az adatkezeles jogalapja: 

Az adatkezeles jogalapja a Ht. 38. § (3) bekezdeseben meghatirozott adatok vonatkozasaban: 
kozerdekii feladat (hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatisi feladat) vegrehajtasa 

A fentiek talmen6en meghatirozott, bejelentOlap tartalma szerinti egyeb szemelyes adat 
kezeksenek jogalapja: az erintett kifejezett hozzajarulasa. (ezen adatok: a maganszemely 
ingatlanhasznal6 telefonszima, e-mail cime, az ingatlanon el6k szama, a hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatishoz hasznilt hulladekgyiljt6 edenyzet merete, az ingatlan hasznilatba vetelenek 
idopontja, valamennyi a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatis igenybe vetelehez 
ingatlanhasznal6 altal onkentesen csatolt dokumentum, amely kozvedenal szemelyes adatot 
tartalmaz, a gazdalkod6 szervezet es kOltsegvetesi intezrneny ingatlanhasznal6 eseten jelen 
szabilyzat szerint szemelyes adatnak minOsiil az adott jogi szemely altal kapcsolattartokent 
megjelolt termeszetese szemely csalidi neve es utoneve, e-mail cime, telefonszima, egyeb 
elerhetelsege, levelezesi cime.) 

VII. Az adatkezeMs celja: 

Az adatok nyilvintartisara, a kozszolgaltatis hatekonysiganak novelese erdekeben, az 
ingatlanhasznal6k pontos beazonositisa, igy gyors es megbizhat6 iigyintezes erdekeben, a 
kOzveden es szemelyes iigyfelkapcsolat es az iranyad6 jogszabilyok betartisa erdekeben keriil sor. 
A fenti adatok alapjan a Kozszolgaltat6 alkalmassa valik a hulladekgazdikodasi kozszolgaltatissal 
erintett ingatlanhasznal6k beazonositasira, az iranyado es hivatkozott jogszabilyok alapjan a 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatisi adatok az NHKV Zrt. reszere torten6 adattovibbitisra, a 
hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatisi szimlik kibocsatisa erdekeben torten6 Idbocsitasihoz, 
valamint a hulladekgazdilkodisi ki5zszolgaltatis igenybe vetelehez sziikseges gyiijthedeny 
mertekenek megallapitasahoz. 

Az ingadanhasznal6 az adatok kitoltesevel a kozerdekil feladat vegrehajtasa erdekeben torten6 
szemelyes adatainak alibbi modon torten6 kezeleset tudomasul veszi, es a bejelentalap alairisaval 
kifejezetten hozzajarul a bejelentOlapon talalhat6 valamennyi, nem jogi kotelezettseg teljesitesehez 
sziikseges, az ingadanhasznalo altal kotelez6en megadando szemelyes adatinak kezelesehez. 

Az ingatlanhasznil6k altal ilyen mOdon megadott szemelyes adatai alapjan a Kozszolgaltato 
jogosult az ingatlanhasznilok reszere: 

• postai Uton tajekortat6 anyag kiildesere a Kozszolgaltat6 es a Koordinalo Szery 
szolgaltatisair61, 

• az ingadanhasznalOval vale. kozszolgaltatassal osszefiigg6 iigyintezesi es iigyfelszolgidati 
kapcsolattartis postai uton, valamint amennyiben megadisra keriilt telefonon, mobiltelefonon 
es e-mailen, 

• nev, lakcim, es amennyiben megadisra keriilt, a telefon, mobiltelefon es e-mail adat 
felhasznalisa a kozszolgaltatassal kapcsolatos iigyintezeshez, megkeresesekhez, iigyfelszolgalati 
egyeztetes es annak idOpontjinak a megbeszelesehez es az ezekhez sziikseges 
kapcsolattartashoz, 

VIII. Adatkezeles idotartama: 

A Kozszolgaltato es a Koordinal6 Szery a jogszabily alapjan megadott adatokat mindaddig 
kezelheti, amig a Ht. es egyeb hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatisra vonatkoz6 jogszabilyok 
szerint a kozszolgiltatast igenybe veszi. 
A Kozszolgaltato es a Koordinalo Szery az onkentesen megadott adatokat mindaddig kezeli, 
amig az adatot szolgaltat6 nem keri ezen szemelyes adatainak a torleset, elfeledteteset vagy 



zarolisit, vagy nem vonja vissza hozzajarulasit. 
Miutin megsziint a kozszolgaltatast igenyvetelere vonatkozO kotelezettsege a jogszabily iltal 
kotelezOen megadott es az esetlegesen Onkentesen megadott adatot a KOzszolgiltat6 es a 
Koordinalo Szery kith az elektronikus rendszereibOl a hatalyos jogszabilyok szerint. 
Ti5rles helyett a Ki5zszolgiltato es a Koordini16 Szery zirolla a szemelyes adatot, ha az adatot 
szolgiltatO ezt keri, vagy ha a rendelkezesere allo informaciOk alapjin feltetelezhetO, hogy a 
torles sertene az adatszolgaltatO jogos erdekeit. Az igy zirolt szemelyes adat kizirOlag addig 
kezelhetO, ameddig fennall az az adatkezelesi cel, amely a szemelyes adat torleset kizirta. 
A celhoz nem kotOtt es olyan adatot, amelyre nezve az adatkezeles celja megsziint vagy 
mOdosult haladektalanul, illetve az elOirt megOrzesi hataridO letekevel meg kell semmisiteni. 

adattarolas hatarideje: a hulladeltgazdilkodasi kozszolgaltatisi jogviszony megsziineset kovetO 
8 ev a szamviteli torveny alapjan 

adattarolas modja:  papir alapu es elektronikus 

IX. Adatfeldolgozas es celhoz kiitottseg: 

Az adatok akkor tovabbithatOk, valamint a kiili5nbozO adatkezelesek akkor kapcsolhatok ossze, 
ha ahhoz az erintett hozzijirult, vagy torveny azt megengedi, es ha az adatkezeles feltetelei 
minden egyes szemelyes adatra nezve teljesiilnek. 

X. Adatbiztonsig: 

A KozszolgaltatO es a Koordinal6 Szerv, mint adatkezelO, illetOleg tevekenysegi koreben 
adatfeldolgozO gondoskodik az adatok biztonsigar61, tovabbi megteszi azokat a technikai es 
szervezesi intezkedeseket es kialakitja azokat az eljarasi szabilyokat, amelyek torveny, valamint 
az egyeb adat- es titokvedelmi szabilyok ervenyre juttatisahoz sziiksegesek. Az adatokat vedi 
kiilOnosen a jogosulatlan hozzaferes, megvaltortatis, nyilvanossigra hozas vagy torles, illetOleg 
serilles vagy a megsemrnisiiles ellen. 

XI. Erintettek kategoriii: a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatist igenybe vevO termeszetes 
szemelyek, gazdalkodO szervezetek, koltsegvetesi szervek termeszetes szemely 
kapcsolattartoi, 

XII. Cimzettek kategoriii: Koordinalo szerv, a Tarsasig iigyfelszolgalati munkatirsai, A 
Tarsasig iktatisert felelos munkatirsai, NHKV Zrt., a FIT Szamitastechnikai Kft.., az 
egyes hulladekg-azdalkodasi kozszolgaltatisi feladat ellatisiert felelos telepillesi 
onkorminyzatok es azok tarsuLasai 

XIII. Harmadik orszagba tovabbitas: nem tortenik a Tarsasignal 

XIV. Adatkezel6 semmilyen koriilmenyek kozott nem gyiijt killonleges adatokat, azaz olyan 
adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti es etnikai kisebbseghez tartozisra, a politikai 
velemenyre vagy partallisra, a vallasos vagy mas vilignezeti meggy6zOdesre, az erdek-
kepviseleti szervezeti tagsagra, az egeszsegi allapotra, a kOros szenvedelyre, a szexualis eletre, 
valamint buntetett el6eletre vonatkoznak. 

Adatvedelini incidens eseten az Adatkezel6 indokolatlan kesedelem nelkiil, legkes6bb 72 
Oraval azutan, hogy az adatvedelmi incidens a tudomisara jutott, bejelenti a fehigyeleti 
hatOsignak, kiveve, ha az adatvedehni incidens valOszinfisithettien nem jar kockazattal a 
termeszetes szemelyek jogaira es szabadsigaira nezve. Azon nem vart esetben, ha a 
bejelentes nem tortenik meg 72 Oran belill, Adatkezel6 a bejelenteshez mellekeli a kesedelem 



igazolasara szolgal6 indokokat is. 

Amennyiben az adatvedelmi incidens valOszimisithetOen magas kockazattal jar a 
termeszetes szemelyek jogaira es szabadsigaira nezve, az AdatkezelO indokolatlan 
kesedelem nelkiil tajekortatja az erintettet az adatvedelmi incidensrOl. 

Az AdatkezelO az erintett reszere adott, a valOszimisithetOen magas kockizattal jarO 
adatvedelmi incidenssel kapcsolatos tajekortatasa sorin: 

• vilagosan es kozerthetOen ismerteti az adatvedelmi incidens jelleget; 
• informaciOt nyitjt a tovabbi tajekortatist adO egyeb kapcsolattartO never61 es 
elerhetOsegeirOl; 
• ismerteti az adatvedelmi incidensba credo, valOszirnisithetO kovetkezmenyeket; 
• ismerteti az AdatkezelO altal az adatvedelmi incidens orvoslisara tett vagy tervezett 
intezkedeseket, beleertve adott esetben az adatvedelmi incidensbOl ered6 esetleges 
hatranyos kovetkezmenyek enyhiteset celz6 intezkedeseket. 

XV. A kezelt szemelyes adatok Wore 

1. A kezelt szemelyes adatok koret a Ht. fentiekben hivatkozott rendelkezesei, valamint jelen 
adatvedelmi tajekortatO VI. pontja res annak mellekletekent csatolt bejelentOlapok 
reszletesen tartalmazzak. 

2. A szemelyes adatok kezekse tekinteteben a Tarsasig a hatilyos es iran.  yadO jogszabilyi 
rendelkezesek szerint jar el. Az erintetteknek joguk van az adatkezelessel kapcsolatos 
jogaikat ervenyesittetni a jogszabilyi elOirasok szerint elOirisai szerint. 

3. A Tarsasag kotelezi magat, hogy gondoskodik az adatok biztonsigar61, megteszi tovabbi 
azokat a technikai es szervezesi intezkedeseket es kialakitja azokat az elja.risi szabilyokat, 
amelyek biztositjak, hogy a felvett, tarok illetve kezelt adatok vedettek legyenek, illetOleg 
megakadalyozza azok megsemmisiileset, jogosulatlan felhasznalisit, jogosulatlanul 
harmadik szemely szamara azokhoz torten hozzafereset es jogosulatlan megvaltortatisit. 

XVII. Adat es informaciofeldolgozas es adattovabbitas lehetosege: 

A Tarsasig az altala kezelt szemelyes adatokat sajat maga kezeli, ugyanakkor a 69/2016. (III. 31.) Korm. 
rendelet az allami hulladekgazdalkodisi kozfeladat ellitasira letrehozott szervezet Idjeloleser61, 
feladatkorer61, az adatkezeles mOdjar61, valamint az adatszolgiltatisi kiitelezertsegek reszletes 
szabilyairOl sz616 adattovabbitas tortenik az alabbi tarsasigok fele, aki a megkiildott szemelyes 
adatokat feldolgozzak: 

• Nemzeti Hulladekgazdalkodisi KoordinalO es VagyonkezelO Zrt. (szekhely: 1036 Budapest, 
Lajos utca 103.) 

ElerhetOsege: www.nhkv.hu  

adat tovabbitas cella  allami hulladekgazdalkodisi kozfeladat ellatisa erdekeben a szardizasi, 
dijbeszedesi, valamint a dijhatralek-kezelesi feladatkoreben az iigyfelek szemelyes adatainak kezekse, 
nyilvantartisa. Jogi eljarisok kezdemenyezese, vegrehajtasi eljaras kezdemenyezese erdekeben. 

adattovabbitas jogalapja:  a hulladekgazdalkodisrOl szOlO 2012. evi CLXXXV. torveny 32/A § 
(5) bekezdese. Az allami hulladekgazdalkodisi kozfeladat ellatisara letrehozott szervezet 
kijeloleser61, feladatkorer61, az adatkezeles mOdjar61, valamint az adatszolgaltatisi kotelezettsegek 
reszletes szabilyairOl sz616 69/2016. sz. Kormanyrendelet 15-16. § 



a tovabbitot t ada tok k or e: maganszemely eseteben: ingatlanhasznalo csalidi es utoneve, 
lakOhelyenek, tartOzkodasi es ertesitesi helyenek time, szolgaltatist igenybevevO sziiletesi datuma, 
sziiletesi helye es az anyja neve, gazdilkodO szervek es koltsegvetesi szervek termeszetes szemely 
kepviselOinek csaladi es utOneve, elerhetOsege, ertesitesi time, e-mail cime, telefonszima, az 
ingataldanon hasznalt edenyzet iirmerteke 

A Tirsasignal elektronikus iigyfeladatbazis mtikodik. A hianyz6 adatokat reszben az iigyfelekt61, 
az egyes telepiilesi onkorminyzatokt61, szerzi be a Tirsasig. 
A frissites folyamatos, a nem aktualis adatokat feliilirja a Tarsasig, melyek ezaltal azonnal torlesre 
keriiinek. 

Az iigyfeladatbazisra ralat szoftverfejlesztessel megbizott ceg, mint adatfeldolgozo: 

Adatfeldolgozo adatai: 

Nev: PRBSoft SzoftverfejlesztO, Adatfeldolgoz6 es SzolgaltatO Korlitolt FelelOssegii Tarsasig 

Szekhely: 3000 Hatvan, Nyar utca 16. 

ElerhetOseg: info@prbsoft.hu  

adattovabbitas celja es jogalapja:: a hulLadekgazdalkodisi kozszolgaltatisi feladatokhoz kapcsolOdo, 
az NHKV Zrt. reszere az iranyadO, az allami hulladekgazdalkodisi kozfeladat ellatisara letrehozott 
szervezet kijeloleser61, feladatkorer61, az adatkezeles mOdjarol, valamint az adatszolgaltatisi 
kotelezettsegek reszletes szabilyairOl szOlo 69/2016. sz. Kormanyrendeletben meghatirozott 
adatszolgiltatisi kotelezettseg teljesitesehez sziikseges informatikai szoftver biztositisa es 
rendszergazdai feladatok ellatasa 

a toviibbitott adatok kOre: maganszemely eseteben: ingatlanhasznalo csaladi es utOneve, 
lakOhelyenek, tartozkodasi es ertesitesi helyenek time, szolgaltatist igenybevevO sziiletesi datuma, 
sziiletesi helye es az anyja neve, gazdalkodO szervek es koltsegvetesi szervek termeszetes szemely 
kepviselOinek csaladi es utOneve, elerhetOsege, ertesitesi time, e-mail cime, telefonszama, az 
ingataldanon hasznalt edenyzet iirmerteke 

• A Tirsasig mindenkori, a fogyasztOvedeltni szabilyok alapjan megbizott fogyasztOvedelmi 
referense 

fogyasztovedelema,bmhnonprofithu 

adattovabbitas celja es jogalapja:: a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatisi feladatokhoz kapcsolOd6, 
a Fgytv. iranyadO eloirasai alapjan a Tirsasagnal kotelezOen alkaltnazandO fogyasztOvedelmi referens 
feladatanak ellatisahoz kapcsolOdO szemelyes adatok megismerese, panaszkezeles iigyintezese, 
hatOsigokkal torten6 kapcsolattartas. A Tarsasig az ingatlanhasznalok panaszainak iigyintezesere 
vonatkozoan kiilon adatvedehni tijekortatOval rendelkezik. 

a tovabbitott adatok Wire:  maganszemely eseteben: ingatlanhaszno.16 csalidi es utOneve, 
lakOhelyenek, tartOzkodasi es ertesitesi helyenek time, szolgaltatist igenybevevO sziiletesi datuma, 
sziiletesi helye es az anyja neve, gazdalkodO szervek es koltsegvetesi szervek termeszetes szemely 
kepviselOinek csalidi es utOneve, elerhetOsege, ertesitesi cime, e-mail time, telefonszima, az 



ingatlanon hasznalt edenyzet tirmerteke. 

• Az egyes, hulladekgazdalkodasi keaszolgaltatis ellitasiert jogszabily alapjan felelOs telepillesi 
iinkormanyzati tarsulasok, tarsult onkortnanyzatok 

adattovabbitas celja: az adott telepiilesen a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatist kotelez6en 
igenybe veend6 ingatalanhasznal6k telepiiles onkormanyzati tarsulas iltali megismerese, 

adattovabbitas jogalapja: jogi kotelezettseg teljesitese, 2011. CXXIX. torveny Motv. 13. § 19. pontja 

tovibbitott adatok kOre: maganszemely eseteben: ingatlanhasznalo csaLidi es utoneve, lakohelyenek, 
tartazkodasi es ertesitesi helyenek cime, szolgaltatist igenybevev6 sziiletesi datuma, sziiletesi helye 
es az anyja neve, gazdalkod6 szervek es koltsegvetesi szervek termeszetes szemely kepviseloinek 
csaLidi es utoneve, elerhetOsege, ertesitesi cime, e-mail cline, telefonszama, az ingatlanon hasznilt 
edenyzet iirmerteke. 

Az adatkezel6 altal az adatfeldolgozonak atadott szemelyes adatok kezelese kapcsan az adatfeldolgozo 
is biztositja mindazon technikai es szervezesi intezkedeseket es kialakitja azokat az eljarisi szabalyokat, 
amelyek torveny, valamint az egyeb adat- es dtokvedelmi szabilyok ervenyre juttatasahoz sziiksegesek. 
Az adatokat vedi kiilonosen a jogosulatlan hozziferes, megvaltortatis, nyilvanossigra hozas vagy 
tiirles, illetoleg seriiles vagy a megsemmisilles ellen. 

Amennyiben az adatfeldolgozO tovabbi adatfeldolgoz6 segitseget veszi igenybe, ugy Ora ugyanazon 
szabilyok vonatkoznak, mint amelyek az adatkezelOre es az eredeti adatfeldolgozOra. 

A Tarsasig, mint adatkezel6 jogosult es koteles minden olyan rendelkezesere ilia es altala 
szabilyszerilen tarok szemelyes adatot az illetekes hatosigoknak tovibbitani, amely adattovabbitasara 
of jogszabily vagy jogereis hatosigi kiitelezes kotelezi. Ilyen adat tovabbitasa, valamint az ebb61 
szarmaz6 kovetkezmenyek miatt adatkezel6 nem tehet6 felelOsse. 
A Tarsasig sajat, munkaltatoi jogkor gyakorloja altal meghatirozott szervezed egysegei reszere a az 
ingatlanhasznalo szemelyes adatait tovabbithatja, amennyiben esetleges panasziigy kivizsgalisa, vagy 
barminemii, az iigyfel altal a Tarsasighoz benyajtott beadvanya ezt indokolja. 

XVIII. Nem az erintett61 szarmaz6 szemelyes adatok kezelesere vonatkoza szabilyok: 

Ha az erintett szemelyes adatait a Tarsasig nem az erintett61 szerezte meg, iigy az adatkezel6 Tirsasig 
az erintett rendelkezesere bocsatja a jelen adatvedelmi tajekortatoban reszletesen meghatirozott 
valamennyi erintettet erintO szemelyes adat kezelesere vonatkoz6 informaciot, a Tirsasig annak 
tudomisra jutisitol, megszerzesetifil szamitott esszerti hataridOn beliil, legkesObb 30 napon behil. Ha 
a szemelyes adatokat az illeteivel valo kapcsolattartis celjira hasznaljak fel, a kezelt szemelyes adatokr61 
torten tajekortatisnak legalabb az erintettel yak) else; kapcsolatfelvetelkor meg kell tortennie erintetti 
reszr61. Ha az adatkezel6 a szemelyes adatokat a megszerzesiik celjitol elteri5 celra kivinja hasznalni 
vagy az eredeti celt6I elter6 celra kivinja hasznalni, tigy valamennyi relevans az e16z6 pontokban 
reszletesen ismertetett informici61a61 sziikseges az erintettet tijekortatni. 

Ilyen esetben az adatkezel6 tajekortatja az erintettet a szemelyes adatok forrisar61, adott esetben anal 
is, hogy az adatok nyilvinosan hozzaferhet6 forrisokb61 szarmaznak-e, illetve az iltala kezelt 
szemelyes adatok korer61. 



XIII. Jogervenyesites Wiz& szabalyai 

Az Info tv., valamint az EurOpai Parlament es a Tanics (EU) 2016/679 rendelete alapjan az erintett 
jogai a kovetkez6k fiiggetlenul att61, bogy a szemelyes adat az erintett61 vagy mas forrisbOlszarmazik: 
atlithat6 tajekortatis joga, hozzaferes joga, a helyesbites joga, adathordozhatOsighoz val6 jog, az 
„elfeledteteshez val6 jog", tiltakozashoz val6 jog, az adatkezeles korlitozasahoz val6 jog, visszavonis 
joga, birOsighoz forduLas joga, hatOsighoz fordulas joga. 

Az erintett tajekortatist kerhet szemelyes adatai kezeleser61, valamint kerheti szemelyes adatainak 
helyesbiteset, illetve - a kotelez6 adatkezelesek kivetelevel - torleset, visszavonasit, az adatkezeles 
korLitozasit, valamint elhet tiltakozasi jogival az adat felvetelenel jelzett me:don. 

Atlathato tajekortatashoz vale, jog: Az erintett kerelmere a Tarsasig megfelel6 intezkedeseket hoz 
annak erdekeben, hogy az erintettek reszere a szemelyes adatok kezelesere vonatkoz6, a GDPR 13. es 
a 14. cikkben ernlitett valamennyi informaciot es a 15-22. es 34. click szerinti minden egyes 
tajekortatist tumor, itlithat6, erthet6 es konnyen hozzaferhet6 formaban, viligosan es kozerthet6en 
megfogalmazva nytijtsa. 

Az erintett hozzaferesehez vale jog: Az erintett jogosult arra, bogy az adatkezel6t61 visszajelzest 
kapjon arra vonatkozOan, hogy szemelyes adatainak kezelese folyamatban van-e, es ha ilyen adatkezeles 
folyamatban van, jogosult arra, hogy a szemelyes adatokhoz es a kovetkez6 informaci6khoz 
hozzaferest kapjon: az adatkezeles celjai; az erintett szemelyes adatok kategOriii; azon cimzettek vagy 
cimzettek kategOriii, akikkel, illetve amelyekkel a szemelyes adatokat kozoltek vagy kozolni fogjak, 
ideertve kiiloniisen a harmadik orszagbeli cimzetteket, illetve a nemzetkozi szervezeteket; a szemelyes 
adatok tarolasinak tervezett idOtartama; a helyesbites, torles vagy adatkezeles korlatozasinak es a 
tiltakozas joga; a feltigyeleti hatOsighoz cimzett panasz benylijtasinak joga; az adatforrisokra 
vonatkoz6 informaci6; az automatizalt donteshozatal tenye, ideertve a profilalkotast is, valamint az 
alkalmazott logikara es arra vonatkoz6 erthet6 informaci6k, bogy az ilyen adatkezeles milyen 
jelentOseggel bir, es az erintettre nezve milyen varhat6 kovetkezmenyekkel jar. Szemelyes adatok 
harmadik orszagba vagy nemzetkOzi szervezet reszere torten6 tovabbitisa eseten az erintett jogosult 
arra, hogy tajekortatist kapjon a tovabbitisra vonatkoz6 megfelel6 garanciakr61. A Tarsasig az 
adatkezeles targyat kepez6 szemelyes adatok masolatat az erintett rendelkezesere bocsatja. Az erintett 
altal kert tovabbi masolatokert az adatkezel6 az adminisztrativ koltsegeken alapu16, eszszerti mertekti 
dijat szamithat fel. Az erintett kerelmere az informaci6kat a Tarsasig elektronikus formaban 
szolgaltatja. A tajekozedishoz val6 jog irisban az info@bmhnonprofit.hu  elerhet6segen keresztiil 
gyakorolhat6. Az erintett reszere keresere — szemelyazonossiganak hitelt erdem16 igazolasa es 
beazonositasit kovet6en — szethan is adhatO tajekortatas. 

Helyesbites joga: Az erintett kerheti a Tarsasag Kft. altal kezelt, ra vonatkoz6 pontatlan szemelyes 
adatok helyesbiteset es a Itianyos adatok kiegesziteset. 

Elfeledteteshez vale, jog: Az erintett az alabbi indokok valamelyikenek fennallisa eseten jogosult 
arra, bogy keresere a Tarsasig indokolatlan kesedelem nelkiil torolje a ra vonatkoz6 szemelyes 
adatokat: 
• szemelyes adatokra mar nincs sziikseg abb61 a celb61, amelyb6l azokat gyfijtottek vagy mas mOdon 
kezeltek; 



• az erintett visszavonja az adatkezeles alapjat kepez6 hozzajarulasit, es az adatkezelesnek nincs mas 
jogalapja; 

• az erintett tiltakozik az adatkezeles ellen, es nincs elsObbseget elvez6 jogszerti ok az adatkezelesre; • 
a szemelyes adatokat jogellenesen kezeltek; 

• a szemelyes adatokat az adatkezelOre alkalmazandO uniOs vagy tagallatni jogban elOirt jogi 
kotelezettseg teljesitesehez torolni kell; 

• a szemelyes adatok gyiljtesere informaciOs tarsadalommal osszefiigg6 szolgaltatasok kinalasival 
kapcsolatosan keriilt sor. Az adatok torlese nem kezdemenyezhetO, ha az adatkezeles sziikseges: a 
velemenynyilvinitis szabadsigahoz es a tajekozOdashoz val6 jog gyakorlisa celjabOl; a szemelyes 
adatok kezeleset elOirO, az adatkezelOre alkalmazandO unios vagy tagillami jog szerinti kotelezettseg 
teljesitese, illetve kozerdekbOl vagy az adatkezelOre ruhazott kiizhatahni jogositvany gyakorlisa 
kereteben vegzett feladat vegrehajtasa celjab61; a nepegeszsegagy teraletet erinfO, vagy archivalasi, 
tudomanyos es tortenelmi kutatisi celbOl vagy statisztikai celb61, kozerdek alapjan; vagy jogi igenyek 
elOterjesztesehez, ervenyesitesehez, illetve vedelmehez. 

Az adatkezeles korlatozasahoz vale jog: Az erintett keresere a Tarsasig korlatozza az adatkezelest, 
ha az atibbi feltetelek valamelyike teljesul: 

• az erintett vitatja a szemelyes adatok pontossigat, ez esetben a korlatozas arra az idOtartamra 
vonatkozik, amely lehetOve teszi, a szemelyes adatok pontossiganak ellenOrzeset; 

• az adatkezeles jogellenes, es az erintett ellenzi az adatok torleset, es ehelyett keri azok 
felhasznalisinak korlatozasit; 

• az adatkezelOnek mar nincs szilksege a szemelyes adatokra adatkezeles celjabol, de az erintett igenyli 
azokat jogi igenyek elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez; vagy 

• az erintett tiltakozott az adatkezeles ellen; ez esetben a korlatozas arra az idOtartamra vonatkozik, 
amig megallapitisra nem keriil, hogy az adatkezel6 jogos indokai elsObbseget elveznek-e az erintett 
jogos indokaival szemben. Ha az adatkezeles korlitozas ala esik, a szemelyes adatokat a taroks 
ldvetelevel csak az erintett hozzajarulasival, vagy jogi igenyek elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy 
vedelmehez, vagy mas termeszetes vagy jogi szemely jogainak vedelme erdekeben, vagy az UniO, illetve 
valamely tagallam fontos kozerdekebOl lehet kezelni. A Tarsasig az erintettet az adatkezeles 
korlatozasinak feloldasirol elOzetesen tajekortatja. 

Tiltakozas joga: Az erintett jogosult arra, hogy a sajat helyzetevel kapcsolatos okokbol barmikor 
tiltakozzon szemelyes adatainak kozerdekii vagy az adatkezelOre ruhazott kozhatalmi jogositvany 
gyakorLisanak kereteben vegzett feladat vegrehajtasahoz sziikseges adatkezeles, vagy az adatkezelO 
vagy egy harmadik fel jogos erdekeinek ervenyesitesehez sziikseges kezelese ellen, ideertve az emlitett 
rendelkezeseken alapulo profilalkotast is. Tiltakozas eseten az adatkezelO a szemelyes adatokat nem 
kezelheti tovabb, kiveve, ha azt olyan kenyszeritO erejti jogos okok indokoljak, amelyek elsObbseget 
elveznek az erintett erdekeivel, jogaival es szabadsigaival szemben, vagy amelyek jogi igenyek 
elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez kapcsolOdnak. Ha a szemelyes adatok kezelese 
kozvetlen iizletszerzes erdekeben tortenik, az erintett jogosult arra, hogy birmikor tiltakozzon a ri 
vonatkozO szemelyes adatok e celbol tortenO kezelese ellen, ideertve a proftlalkotast is, amennyiben az 
a kozveden iizletszerzeshez kapcsolOclik. A szemelyes adatok kozveden iizletszerzes erdekeben torten6 
kezelese elleni tiltakozas eseten az adatokat e celbOl a Tarsasag. nem kezeli. 

Automatizalt donteshozatal egyedi iigyekbe, beleertve a profiklkotast: Az erintett jogosult arra, hogy 
ne terjedjen ki ri az olyan, kizarOlag automatizalt adatkezelesen — ideertve a profdalkotast is — alapulO 
dontes hatilya, amely ra nezve joghatassal jarna vagy of hasonlokeppen jelentOs mertekben erintene. 

▪ • la 



Nem alkalmazhatO a fenti jogosultsig, ha az adatkezeles az erintett es az adatkezelO kozotti szerzOdes 
megkotese vagy teljesitese erdekeben sziikseges; meghozatalat az adatkezelOre alkalmazando olyan 
unios vagy tagallami jog teszi lehetOve, amely az erintett jogainak es szabadsigainak, valamint jogos 
erdekeinek vedelmet szolg6.16 megfele16 intezkedeseket is megillapit; vagy az erintett kifejezett 
hozzajarulasan alapul. 

Visszavonas joga: Az erintett jogosult arra, hogy hozzijaruLisit birmikor visszavonja. A hozzajarulas 
visszavonisa nem erinti a hozzajirulason alapulO, a visszavonas elOtti adatkezeks jogszertiseget. 

Adathordozashoz val6 jog: az erintett jogosult arra, hogy a ri vonatkozO, altala az adatkezelO 
rendelkezesere bocsatott szemelyes adatokat tagolt, szeles korben hasznalt, geppel olvashatO 
formitumban megkapja, es ezeket az adatokat egy masik adatkezelOnek tovabbitsa. 

Eljarasi szabilyok: Az adatkezelO indokolatlan kesedelem nelkiil, de mindenfelekeppen a kerelem 
beerkezeset61 szamitott egy hOnapon beliil tajekortatja az erintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti 
kerelem nyomin hozott intezkedesekrOl. Sziikseg eseten, figyelembe veve a kerelem osszetettseget es 
a kerelmek szamit, ez a hataridO tovabbi ket hOnappal meghosszabbithatO. A hataridO 
meghosszabbitisarol az adatkezelO a kesedelem okainak megjelolesevel a kerelem kezhezvetelet61 
szimitott egy hOnapon belfil tajekortatja az erintettet. Ha az erintett elektronikus titon nyiljtotta be a 
kerelmet, a tajekortatas elektronikus titon keriil megadisra, kiveve, ha az erintett azt maskent ken. 

Ha az adatkezelO nem tesz intezkedeseket az erintett kerelme nyotnin, kesedelem nelkiil, de legkesObb 
a kerelem beerkezeset61 szamitott egy hOnapon bell tajekortatja az erintettet az intezkedes 
elmaradisinak okair61, valamint arrOl, hogy az erintett panaszt nyajthat be valamely feliigyeleti 
hatOsignal, es elhet birOsigi jogorvoslati jogival. A Tarsasig Kft. a kert informicklat es tajekortatast 
dijmentesen biztositja. Ha az erintett kerelme egyertelmfien megalapozatlan vagy — kiilonosen 
ismetlOdO jellege miatt — tfilzO, az adatkezelO, figyelemmel a kert informaciO vagy tajekortatas 
nyujtasival vagy a kert intezkedes meghozatalival jar6 adminisztrativ koltsegekre eszszerii dijat 
szamolhat fel, vagy megtagadhatja a kerelem alapjan torten6 intezkedest. Az adatkezelO minden olyan 
cimzettet tijekortat az iltala vegzett valamennyi helyesbitesr61, torlesrOl vagy adatkezeles-
korlatozasthl, akivel, illetve amellyel a szemelyes adatot kozoltek, kiveve, ha ez lehetetlennek bizonyul, 
vagy aranytalanul nagy erOfeszitest igenyel. Az erintettet keresere az adatkezelO tajekortatja e 
cimzettekrOl. Az adatkezelO az adatkezeles targyat kepez6 szemelyes adatok masolatat az erintett 
rendelkezesere bocsatja. Az erintett altal kert tovabbi masolatokert az adatkezelO az adminisztrativ 
koltsegeken alapulO, eszszerti mertekii apt szamithat fel. Ha az erintett elektronikus uton nyujtorta be 
a kerelmet, az informaciok elektronikus formatumban keriilnek rendelkezesre bocsatisra, kiveve, ha 
az erintett maskent keri. 

Az adatkezelO felhivja az erintettek figyelmet, hogy az erintettek tijekortatis keresiiket, valamint egyeni 
jogaik gyakorlasival kapcsolatos kerelmeiket — ha azt jogszabily nem ki nem zarja — az 
info@bmhnonprofit.hu  cimre kiildhetik meg 

A hivatkozott jogszabilyok alapjin az erintett a szemelyes adatainak kezeksevel a Nemzeti 
Adatvedelmi es Infonnicioszabadsig HatOsig-hoz (NAIH) fordulhat 

ElerhetOsegei: 



Nemzeti Adatvedelmi es Informacieszabadsig Hatesig 

posta cirn: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

dm: 	1125 Budapest, Sziligyi Erzsebet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: 	+36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalatO,naih.hu 

URL 	http://naih.hu  

Az erintett jogai megsertese eseten birOsighoz is fordulhat. A birOsig az ugyben soron kiviil jar el. Azt, 
hogy az adatkezeks a jogszabilyban foglaltaknak megfelel, az adatkezelO koteles bizonyitani. Abban 
az esetben, ha az adatkezelO az erintett adatainak jogellenes kezeksevel vagy az adatbiztonsig 
kovetelmenyeinek megszegesevel az erintett szemelyisegi jogat megserti, az erintett az adatkezelOtO1 
serelemdijat kovetelhet. 

Jelen adatvedelmi tajekortatO mellekleteben feltiintetett bejelentesi adatlap tajekortatO, altalanos 
jellegti, valamennyi ingatlanhasznal6 csoportok szerinti, Tarsasigunk altal alkalmazott bejelentOlap a 
Tarsasag honlapjan barmely szemely szamara korlatzois nelkiil, elerhetO, letolthetO. 

1. melleklet 

BEJELENTESI ADATLAP (altalanos) 

A kozszolgaltatassal erintett ingatlan 

I. Az ingatlan tulajdonos(ok) adatai: 

1. 
Nev: 
Sziiletesi nev: 
Sziiletesi hely, idO: 
Anyja neve: 
LakOhely: 
Ertesitesi cIme: 

Ezen adatok megadasa a Ht. 38.§ (3) bek. szerint kotelezO. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, 
egyeb osszefagg6 szabilyok ismertetese az Adatkezeksi tajekortatOban talalhatoak, amelyet kerjiik 
kitoltes elOtt elolvasni. 

AclOazonositO jel: 
Telefonszam: 



E-mail cim: 
Ezen adatok megadasa hozzajarulison alapul. Az adatkezeks celja, jogalapja, ideje, egyeb osszefuggo 
szabilyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortatOban talalhato, amelyet kerjUk kitOltes elOtt elolvasni 
sziveskedjen. 

2.  
Nev: 
SzUletesi nev: 
Szuletesi hely, id& 
Anyja neve: 
Lab:511ely: 
Ertesitesi cime: 

Ezen adatok megadasa a Ht. 38.§ (3) bek. szerint kotelez6. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, 
egyeb osszefugg6 szabilyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortatOban talilhatoak, amelyet kerjiik 
kitoltes elott elolvasni. 

Adoazonosit6 jel: (gazdalkod6 szerveknel) 
Telefonszam: 
E-mail cim: 

Ezen adatok megadisa hozzajaruLison alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszeitigg6 
szabilyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortatOban talilhat6, amelyet kerjiik kitoltes elott elolvasni 
sziveskedjen. 

3.  

Nev: 
Sziiletesi nev: 
Szfiletesi hely, id& 
Anyja neve: 
LakOhely: 
Ertesitesi cime: 

Ezen adatok megadisa a Ht. 38.§ (3) bek. szerint kotelez6. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, 
egyeb osszefiigg6 szabilyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortatOban talalhathak, amelyet kerjiik 
kitoltes ekitt elolvasni. 

Ad6azonosit6 jel: (gazdalkod6 szerveknel) 
Telefonszim: 
E-mail cim: 

Ezen adatok megadasa hozzajarulason alapul. Az adatkezeks celja, jogalapja, ideje, egyeb iisszefiigg6 
szabilyok ismertetese az Adatkezeksi tajekortatoban talilhato, amelyet kerjiik IdtElites elOtt elolvasni 
sziveskedjen. 

II. A kozszolgikatis igenybevetelevel kapcsolatos egyeb adatok: 

Ingatlanon lakok 
szama: 	  

Varhathan keletkez6 hulladek mennyisege 
hetente: 	  

Edenyzet 
merete• 	  



Az ingatlan hasznalatba vetelenek 
idOpontja• 	  

Nyilatkozom, hogy jelen formanyomtatvany kitoltesekor, a mellekletet kepez6 adatkezelesi 
tajekortatoban foglaltakat elolvastam es tudomasul vettem. 
Tovabba tudomasul veszem, hogy az NHKV Zrt. kezelheti es reszere itadhatoak a jelen 
dokumentumban kozolt, az informicios Onrendelkezesi jogrol es az informiciiiszabadsigrol szole. 
2011. evi CXII. torveny szerinti adatok. 

Kelt.: 	 ., 20 	  

Ingatlanhaszniki(k) 

2. melleklet 

VALTOZAS BEJELENTES (altalanos) 

A kozszolgiltatissal erintert ingatlan cime• 	  
Felhasznalo azonosit6 szama• 	  

I. 	Az ingatlan tulajdonos(ok) adatai: 

1.  
Nev: 
Szilletesi nev: 
Sziiletesi hely, id6: 
Anyja neve: 
Lakohely: 
Ertesitesi dine: 

Ezen adatok megadasa a Ht. 38.§ (3) bek. szerint kiitelez6. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, 
egyeb osszefiigg6 szabilyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortatOban talalhatOak, amelyet kerjiik 
kitoltes elott elolvasni. 

Ad6azonosito jel: (kizarOlag gazdilkod6 szerveknel) 
Telefonszam: 
E-mail cim: 

Ezen adatok megadasa hozzajirulason alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszefiiggii 
szabilyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortatOban talilhatO, amelyet kerjiik kitoltes eh:5a elolvasni 
sziveskedjen. 

2.  
Nev: 
Sziiletesi nev: 

• • • •• IIMI • 



Szuletesi hely, id6: 
Anyja neve: 
Lakohely: 
Ertesitesi cime: 

Ezen adatok megadasa a Ht. 38.§ (3) bek. szerint kiitelezO. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, 
egyeb osszefiigg6 szabilyok ismertetese az Adatkezelesi tijekortatoban talalhatoak, amelyet kerjiik 
kitoltes don elolvasni. 

Adoazonosito jel: (kizirOlag gazdalkod6 szerveknel) 
Telefonszim: 
E-mail cim: 

Ezen adatok megadasa hozzajaruLison alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb Osszefuggo 
szabilyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortatOban talilhat6, amelyet kerjuk kitoltes elOtt elolvasni 
sziveskedjen. 

3. 

Nev: 
Sziiletesi nev: 
Szuletesi hely, ic16: 
Anyja neve: 
LakOhely: 
Ertesitesi cime: 

Ezen adatok megadisa a Ht. 38.§ (3) bek. szerint kotelez6. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, 
egyeb osszefiigg6 szabilyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortatoban talilhatoak, amelyet kerjiik 
kitoltes elott elolvasni. 

Adoazonosito jel: (kizirolag gazdilkodo szerveknel) 
Telefonszim: 
E-mail dm: 

Ezen adatok megadisa hozzijarulason alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszefugg6 
szabilyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortatOban talalhat6, amelyet kerjiik kitoltes elOtt elolvasni 
sziveskedjen. 

II. A kozszolgiltatis igenybevetelevel kapcsolatos egyeb adatok: 

Ingatlanon lake:1k 
szama• 	  

Varhathan keletkez6 hulladek mennyisege 
hetente• 	  

Edenyzet 
merete• 	  

Az ingatlan hasznalatba vetelenek 
idOpontja• 	  

III. A megviltozott adatok es a valtozas okai: 



Egyeb megjegyzes: 

Nyilatkozom, bogy jelen formanyomtatvany kitoltesekor, a mellekletet kepezo adatkezelesi 
tajekortatOban foglaltakat elolvastam es tudomasul vettem. 
Tovabba tudomasul veszem, hogy az NHKV Zrt. kezelheti es reszere atadhatOak a jelen szerzOdesben 
kozolt, az informaciOs onrendelkezesi jogr61 es az informiciOszabadsigr61 sz616 2011. evi CXII. 
torveny szerinti adatok. 

Kelt.: 	 ., 20 	  

Ingadanhasznal6(k 



8. melleklet Adatvedelmi tajekortato panaszkezeleste vonatkozei szemelyes adatok 

kezelesere vonatkozoan 

ADATVEDELMI Es ADATKEZELESI TAJEKOZTATO 

I. 	A Tajekortato MO 

A jelen Tajekortat6 celja, hogy rOgzitse a BMH Nonprofit Kft. (szekhely: 3527 Miskolc, BesenyOi Ut 
26.) (a tovabbiakban: Tarsasig) iltal alkalmazott, a panaszkezelesi eljiras sorin alkalmazand6 
adatvedelmi es adatkezelesi elveket es politikat. Celja tovabba, hogy a BMH Nonprofit Kft. altal kezelt 
valamennyi panaszkezelessel kapcsolatos szemelyes adat kezelesere, tirolisara, tovabbitisira, torlesere, 
megsemmisitesere, az egyes erintetti jogok gyakorlasara vonatkoz6 adatvedelmi, adatkezelesi 
szemponth egyseges feltetel es normarendszert rogzitse. 

A Tarsasig milkodese koreben alapelv, hogy a szemelyes adatok kezelese sorin a tarsasig minden 
esetben torekszik az EurOpai Parlament es a Tanks iltal elfogadott, a termeszetes szemelyeknek a 
szemelyes adatok kezelese tekinteteben torten vedelmer61 es az ilyen adatok szabad aramlisar61, 
valamint a 95/46/EK iranyelv hatilyon kivill helyezeser61 sz616 2016/679 Rendeletben foglaltak 
betartisara. 

Jelen adatvedelmi es adatkezelesi tajekortat6 az informacios onrendelkezesi jogr61 es az 
informici6szabadsigr61 sz616 2011. evi CXII. torveny (a tovabbiakban: Info tv.), valamint a Munka 
Torvenykonyver451 sz616 2012. I. torveny rendelkezesinek megfelelOen keral rogzitesre. 

Az AdatkezelO adatai: BMH Nonprofit Kft. („Adatkezel6"). 
Szekhelye: 3527 Miskolc, BesenyOi Ut 26. 
Kepviseli: Csehovitsne Nagy Zsuzsanna 
E-mail cime: info@bmhnonprofit.hu   
Adatvidelmi tisztviselo neve: dr. Nyilas Krisztina 
Adatvedelmi tisztviselli elerhetosege: info@bmhnonprofit.hu  

II. Fogalom meghatarozasok 

1. erintett:• barmely meghatirozott, szemelyes adat alapjan azonositott vagy - kozvetleniil vagy kozvetve 
- azonosithat6 termeszetes szemely. Erintett tehat az adatkezelO szolgaltatisait igenybe vevO nem 
termeszetes partnerenek kepviselOi, kapcsolttart6i, munkavillal6i. 

2. szemelyes adat :azonositott vagy azonosithat6 termeszetes szemelyre („erintett") vonatkoz6 birmely 
informaci6; azonosithat6 az a termeszetes szemely, aki kozvetlen vagy kozvetett modon, kulonosen 
valamely azonosit6, peldiul nev, szim, helymeghatiroz6 adat, online azonosit6 vagy a termeszetes 
szemely testi, fiziologiai, genetikai, szellemi, gazdasigi, kulturalis vagy szocialis azonossigara 
vonatkoz6 egy vagy tiibb tenyez6 alapjan azonosithat6; 



3. adatkezeles: a szemelyes adatokon vagy adatallomanyokon autornatizalt vagy nem automatizalt 
modon vegzett barmely mfivelet vagy mfiveletek osszessege, igy a gyiijtes, rogzites, rendszerezes, 
tagolas, taroLis, atalakitas vagy megviltortatis, lekerdezes, betekintes, felhaszniLis, kozles tovibbitis, 
terjesztes vagy egyeb modon torten6 hozzaferhetOve tetel fitjin, osszehangolis vagy osszekapcsolas, 
korlatozas, torles, illetve megsemmisites; 4. adattovabbitas: az adat meghatirozott harmadik szemely 
szimara torten6 hozzaferhetOve tetele. 
4. adattorlis: az adat felismerhetedenne tetele oly modon, hogy a helyreillitisa tobbe nem lehetseges. 

5. adatkezelei: adatkezelO: az a termeszetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem 
rendelkez6 szervezet, aid vagy amely onallOan vagy masokkal egytitt az adat kezelesenek celjat 
meghatirozza, az adatkezelesre (beleertve a felhasznalt eszkort) vonatkozO donteseket meghozza es 
vegrehajtja, vagy az adatfeldolgozOval vegrehajtatja. Jelen, a panaszkezeleshez kapcsolOdO szemelyes 
adatok kezelesehez kapcsolod6an az adatkezelO a BMH Nonprofit Kft.. ligyvezetOje altal killon erre a 
feladatra meghatirozott munkavallalOi. 

II. A szemelyes adatok kezelesenek alapelvei 

A szemelyes adatok kezeleset jogszerfien es tisztessegesen, valamint az erintett szamira 
idithat6 modon kell vegezni („jogszeraseg, tisztesseges eljiris es adithatOsig"); 
A szemelyes adatok gyajtese csak meghatirozott, egyerteltnfi es jogszera celbOl tortenhet, es 
azokat a Tarsasig nem kezelheti ezekkel a celokkal ossze nem egyeztethetO modon. Nem 
tninOsul az eredeti cellal ossze nem egyeztethetOnek a kozerdekfi archivilas celjab61, 
tudominyos es tortenelmi kutatisi celbOl vagy statisztikai celb61 torten6 tovibbi adatkezeles 
(„celhoz kotottseg"); 
Az adatkezeles celjai szempontjab61 megfelelOek es relevinsak kell, hogy legyenek, es a 
sziiksegesre kell korlatozOdniuk („adattakarekossig"); 
Pontosnak es sziikseg eseten naprakesznek kell lenniiik; minden eszszeril intezkedest meg kell 
tenni annak erdekeben, hogy az adatkezeles celjai szempontjabed pontatlan szemelyes adatokat 
haladektalanul toroljek vagy helyesbitsek („pontossag"); 

A szemelyes adatok tarolasinak olyan formaban kell tortennie, amely az erintettek azonositasit 
csak a szemelyes adatok kezelese celjainak eleresehez sziikseges ideig teszi lehetOve; a szemelyes 
adatok ennel hosszabb ideig torten6 tarolasira csak akkor kerfilhet sor, amennyiben a szemelyes 
adatok kezelesere kozerdekii archivalas celjabOl, tudominyos es tOrtenelmi kutatisi celbOl vagy 
statisztikai celb61 kerul majd sor („korlatozott tarolhatOsig"); 

Az adatvedelmi rendelkezesek kezeleset oly modon kell vegezni, hogy megfele16 technikai vagy 
szervezesi intezkedesek alkalmazisaval biztositva legyen a szemelyes adatok megfele16 
biztonsiga, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelesevel, veleden elvesztesevel, 
megsemmisitesevel vagy karosodisival szembeni vedelmet is ideertve („integritas es bizalmas 
jelleg"). 
A Tirsasig felelOs az elOzOekben meghatirozott alapelvek szerinti megfelelesert, tovibba 
kepesnek kell lennie e megfeleles igazolasin („elszamoltathatOsag"). 

III. Panaszkezeles modjai: 

Szeibeli panasz: 

c) szemelyesen az Ogyfelszolgilati irodikban, iigyfelszolgalati idOben. 

d) telefonon: telefonos iigyintezes az a) pontban megjelolt iigyfelszolgalati irodaban biztositott. 

irasbeli panasz: 

d) szemelyesen: az Ogyfelszolgilati irodakban 



e) postai liton (3510 Pf.: 583./3527 Miskolc, BesenyOi tit 26.) 
vagy e-mailben az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu  cimen 

Ha az erintett a panasz kezelesevel nem ert egyet, vagy annak azonnali kivizsgalasa nem lehetseges 
a panaszr61 jegyzOkonyvet kell kesziteni, melynek egy masolati peldanyat a tarsasignak at kell adnia 
a fogyasztonak. 

Az adatkezeles jogalapja: Az adatkezeles jogalapja a Fgytv. 17/B. § (3) bekezdese alapjan 
hulladekgazdalkodisi kOzszolgaltatisi feladat ellitisa erdekeben miikodtetett iigyfelszolgalati 
tevekenyseg ellatasa, az iigyfelpanaszok kezelese, panasziigyintezes alapjan jogi kotelezettseg teljesitese, 
GDPR 6.cikk (1) bekezdes c.) pont. 

Az adatkezeles celja: Ogyfelpanaszok felvetele, szolgaltatisi tevekenyseggel 
osszefiigg6 panaszkezeles intezese az Adatkezel6 Tirsasignal 

Erintettek kategeriii: a hulladekgazdilkodisi kozszolgaltatist igenybe vev6 valamennyi 
ingatlanhasznal6 

Cimzettek kategoriai: a Tarsasig iigyfelszolgalati munkatirsai, iigyfelszolgalati 
csoportvezet6, iigyvezet6, jogi vezet6, a Tarsasig mindenkor kinevezett fogyasztovedelmi 
referense, a Tarsasig iktatisert felel6s munkatirsai 

Kezelt szemelyes adatok Wire: az iigyfel neve; az iigyfel lakcime, illetve amennyiben 
sziikseges, levelezesi cime; a panasz el6terjesztesenek helye, ideje, modja; az iigyfel 
panaszanak reszletes leirisa, a panasszal erintett kifogisok elkillonitetten tOrten6 
rogzitesevel, annak erdekeben, hogy az iigyfel panasziban foglalt valamennyi kifogis 
teljes konien kivizsgaLisra keriirjOn; a panasszal erintett szerz6des szama, iigyt61 ftiggOen 
iigyfelszam; a telefonon felvett adatok eseteben az egyedi azonosit6 szam; az iigyfel altal 
bemutatott iratok, dokumentumok es egyeb bizonyitekok jegyzeke; a jegyzOkonyvet 
felvev6 szemely es az iigyfel alairisa (utobbi formai elem szemelyesen kozolt szobeli 
panasz eseten elvart); a jegyzakiinyv felvetelenek helye, ideje, e-mail cim, telefonszim. 

Harmadik orszagba tovabbitas: nincsen 

Adattatolasta eloiranyzott hatatido: a panasz megvalaszolasit61 szamitott Fgytv. 
szerinti 5 ev 

Technikai es szervezesi intezkedesek: a BMH Nonprofit Kft. a kozolt szemelyes 
adatok kezelesehez sziikseges technikai, informatikai eszkozoket tigy vilasztja meg es 
iizemelteti, hogy az adat kizirolag az arra feljogositottak szamara legyen hozziferhet6, 
hitelessege es hitelesitese biztositott legyen, valtozatlansiga igazolhat6, es a jogosulatlan 
hozzileres ellen vedett legyen. 

A Tirsasig e-mailen is fogad kerelmeket. 

A telefonon tortent bejelentesek eseteben a beszelgetesek rogzitesre kerillnek az 
iigyfelszolgalatokon. A beszelgeteseket a fogyasznivedelmi torveny szerint 5 evig tarolja a 
Tarsasag. 
Az iigyfelpanaszokat tartalmaz6 beszelgeteseket a Tarsasig egyedi azonosit6 szammal 
rogziti. 
A telefonos hangrogzitesr61 reszletes adatvedelini tijekortat6 keszillt (8. melleklet). 

IV. 	Jelen adatkezelesre vonatkoz6 adatvedelmi tajekortat6 celja az ugyfelek el6zetes 



tajekortatisa az adatkezelesrOl. Ez a tajekortatO elerhetO az ugyfelek szamara nyitva allO 
iigyfelszolgalati fogadOterben, valamint a Titsasig honlapan is, melynek elerhetOsege: 
ww.bmhnonprofithu 

V. 	AdatkezelO semmilyen koriilmenyek kozott nem gyajt killonleges adatokat, azaz olyan 
adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti es etnikai kisebbseghez tartozisra, a politikai 
velemenyre vagy partallisra, a vallasos vagy mas vilignezeti meggyOzOdesre, az erdek-
kepviseleti szervezeti tagsagra, az egeszsegi allapotra, a kenos szenvedelyre, a szexualis eletre, 
valamint biintetett elOeletre vonatkoznak. 

Adatvedelmi incidens eseten az AdatkezelO indokolatlan kesedelem nelkill, legkesObb 72 Orival 
azutan, hogy az adatvedelmi incidens a tudomisara jutott, bejelenti a feliigyeleti hatOsignak, kiveve, 
ha az adatvedelmi incidens valOszinUsithethen nem jar kockazattal a termeszetes szemelyek jogaira 
es szabadsigaira nezve. Azon nem vart esetben, ha a bejelentes nem tortenik meg 72 Oran beltil, 
Adatkezek3 a bejelenteshez mellekeli a kesedelem igazolisara szolgalO indokokat is. 
Amennyiben az adatvedelmi incidens valOsziniisithetOen magas kockazattal jar a termeszetes 
szemelyek jogaira es szabadsigaira nezve, az AdatkezelO indokoladan kesedelem nelkul tajekortatja 
az erintettet az adatvedelmi incidensrOl. 
Az AdatkezelO az erintett reszere adott, a valOszinfisithetOen magas kockazattal jars adatvedelmi 
incidenssel kapcsolatos tajekortatisa soran: 
viligosan es kozerthetOen ismerteti az adatvedelmi incidens jelleget; 
informaciOt nytijt a tovabbi tajekortatist adO egyeb kapcsolattartO never61 es elerhetOsegeirOl; 
ismerteti az adatvedelmi incidensbOl eredO, valOszinfisithetO kovetkezmenyeket; 
ismerteti az AdatkezelO altal az adatvedelmi incidens orvoslasira tett vagy tervezett intezkedeseket, 
beleertve adott esetben az adatvedelmi incidensb61 ered6 esetleges hatranyos kovetkezmenyek 
enyhiteset celz6 intezkedeseket. 

IV. Adat es infonnaciedeldolgozas 

A Tarsasig az altala kezelt szemelyes adatokat maga dolgozza fel, es kezeli. A telefonon torten 
panaszfelvetelek eseten a panaszok kivizsgalasiban a tenyleges hulladekgazdilkodasi gyajtesi, 
szallitisi, kezelesi tevekenyseget elLitO alvillalkozOk erre feljogositott munkavallalOi is reszt vesznek. 
A Tarsasig gondoskodik minden esetben az egyes alvallalkozOk altal a jelen szabilyzatban foglaltak 
megismertetesevel, es az abban foglaltak tudomasul vetelenek hiteles alatimaszthatOsigara 
titoktartasi nyilatkozatot kotelesek tenni a jelen bekezdesben ismertetett foglalkortatottak. 

A telefonon rogzitett panaszokat a Tarsasig szerzOdese alapjan az alabbi tarsasag dolgozza fel 
adatfeldolgozOkent: 

• Minerva-Soft FejlesztO es SzolgaltatO Korlitolt FelelOssegii Tarsasag 

3900 Szerencs, Liptak Ut 1/a. 

ElerhetOseg: info@minerva-softcom 

• A Tarsasag mindenkori, a fogyasztOvedeltni szabilyok alapjan megbizott fogyasztOvedelmi 
referense 

fogya sztovedelemabmhnonprofit. hu  

adattovabbitas celja es jogalapja:: a hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatasi feladatokhoz kapcsokido, 
a Fgytv. iranyadO elOirisai alapjan a Tarsasignal kiitelezOen alkalmazandO fogyasztOvedelmi referens 



feladatinak ellatisahoz kapcsolOdO szemelyes adatok megismerese, panaszkezeles iigyintezese, 
hatOsigokkal torten6 kapcsolattartas. A Tarsasig az ingatlanhasznilOk panaszainak iigyintezesere 
vonatkozOan kiilon adatvedelmi tijekortatOval rendelkezik. 

tovabbitott adatok Wire: az iigyfel neve; az iigyfel lakcime, illetve amennyiben sziikseges, levelezesi 
cime; a panasz elOterjesztesenek helye, ideje, mOdja; az iigyfel panaszinak reszletes leirisa, a panasszal 
erintett kifogisok elkiilonitetten torten6 rogzitesevel, annak erdekeben, hogy az iigyfel panaszaban 
foglalt valamennyi kifogis teljes koriien kivizsgalisra keriiljOn; a panasszal erintett szerzOdes szima, 
iigytO1 fuggOen iigyfelszam; a telefonon felvett adatok eseteben az egyedi azonositO szam; az iigyfel 
altal bemutatott iratok, dokumentumok es egyeb bizonyitekok jegyzeke; a jegyzOkonyvet felvevO 
szemely es az iigyfel alairisa (utObbi formai elem szemelyesen kozolt szObeli panasz eseten elvirt); a 
jegyzOkonyv felvetelenek helye, ideje, e-mail cim, telefonszim. 

Az adatkezelO altal az adatfeldolgozOnak itadott szemelyes adatok kezelese kapcsin az adatfeldolgozO 
is biztositja mindazon technikai es szervezesi intezkedeseket es kialakitja azokat az eljarisi szabilyokat, 
amelyek torveny, valamint az egyeb adat- es titokvedelmi szabilyok ervenyre juttatisahoz sziiksegesek. 
Az adatokat vedi kiilonosen a jogosulatlan hozzaferes, megviltortatis, nyilvanossigra hozas vagy 
torles, illetOleg serilles vagy a megsemmisilles ellen. 

Amennyiben az adatfeldolgozO tovabbi adatfeldolgozO segitseget veszi igenybe, ugy ora ugyanazon 
szabilyok vonatkoznak, mint amelyek az adatkezelOre es az eredeti adatfeldolgozOra. 

V. Adattovabbitas lehetosege 

Az ingatlanhasznalOk altal tett panaszok alapjan kezelt szemelyes adatok tovabbitisa kizarOlag 
azilletekes fogyasztOvedelmi hatOsagok, bekeltetO testaletek, illetekes birOsigok, tovibba a Tarsasag 
mindenkori, kinevezett fogyasztOvedelmi referense fele tortenik. 

A Tarsasig mint adatkezelO jogosult es koteles minden olyan rendelkezesere 016 es altala 
szabilyszeriien tarolt szemelyes adatot az illetekes hatOsigoknak tovabbitani, amely adattovabbitasara 
of jogszabily vagy jogerOs hatOsigi kotelezes kotelezi. Ilyen adat tovibbitisa, valamint az ebbOl 
szarmazO ki5vetkezmenyek miatt adatkezelO nem tehetO felelOsse. 

VI. Nem az erintetail szarmaz6 szemelyes adatok kezelesere vonatkoz6 szabilyok: 

Ha az erintett szemelyes adatait a Tarsasig nem az erintettO1 szerezte meg, agy az adatkezelO Tarsasig 
az erintett rendelkezesere bocsitja a jelen adatvedelmi tijekortatOban reszletesen meghatitozott 
valamennyi erintettet erintO szemelyes adat kezelesere vonatkozO informaciOt, a Tirsasig annak 
tudomisra jutasit61, megszerzeset61 szimitott esszera hataridOn beliil, legkesObb 30 napon beliil. Ha 
a szemelyes adatokat az illeteivel vale) kapcsolattartas celjira hasznaljak fel, a kezelt szemelyes adatokra 
torten tajekortatasnak legalabb az erintettel vale) else) kapcsolatfelvetelkor meg kell tortennie erintetti 
reszrOl. Ha az adatkezelO a szemelyes adatokat a megszerzesiik celjatO1 elter6 celra kivinja hasznalni 
vagy az eredeti celta elter6 celra kivinja hasznilni, tigy valamennyi relevins az elOzO pontokban 
reszletesen ismertetett informiciara sziikseges az erintettet tajekortatni. 

Ilyen esetben az adatkezelO tijekortatja az erintettet a szemelyes adatok forrisar61, adott esetben arra 
is, hogy az adatok nyilvinosan hozzaferhetO forrasokba szarmaznak-e, illetve az iltala kezelt 
szemelyes adatok korer61. 



VII. Jogervenyesites Wiz& szabalyai 

Az Info tv., valamint az EurOpai Parlament es a Tanks (EU) 2016/679 rendelete alapjan az erintett 
jogai a kovetkezOk fiiggetleniil att61, hogy a szemelyes adat az erintettOlvagy mas forrisbOl szarmazik: 
adithatO tajekortatas joga, hozzaferes joga, a helyesbites joga, adathordozhatOsighoz vale. jog, az 
„elfeledteteshez vale. jog", tiltakozashoz valO jog, az adatkezeles korlatozasahoz valO jog, visszavonas 
joga, birOsighoz forduLas joga, hatOsighoz fordulas joga. 

Az erintett a jelen tajekortatO mellekletekent becsatolt es annak elvalaszthatadan reszet kepez6 erintett 
altal megtett hozzajarulO nyilatkozata az adatkezelOhoz cimzett nyilatkozattal barmikor visszavonhatO. 

Az erintett tajekortatist kerhet szemelyes adatai kezeleser61, valamint kerheti szemelyes adatainak 
helyesbiteset, illetve - a kotelez6 adatkezelesek ldvetelevel - torleset, visszavonisit, az adatkezeles 
korlatozasit, valamint elhet adathordozasi-, es tiltakozasi jogival az adat felvetelenel jelzett mOdon. 

AtLithate tajekortatashoz vale) jog: Az erintett kerelmere a Tarsasig megfele16 intezkedeseket hoz 
annak erdekeben, hogy az erintettek reszere a szemelyes adatok kezelesere vonatkozO, a GDPR 13. es 
a 14. cikkben emlitett valamennyi informaciOt es a 15-22. es 34. cikk szerinti minden egyes 
tajekortatist tomor, itlithatO, erthetO es kOnnyen hozzaferhetO formaban, viligosan es kozerthetOen 
megfogalmazva nyiljtsa. 

Az erintett hozzaferesehez vale) jog: Az erintett jogosult arra, hogy az adatkezelOtO1 visszajelzest 
kapjon arra vonatkozOan, hogy szemelyes adatainak kezelese folyamatban van-e, es ha ilyen adatkezeles 
folyamatban van, jogosult arra, hogy a szemelyes adatokhoz es a kovetkez6 informaciOlchoz 
hozzaferest kapjon: az adatkezeles celjai; az erintett szemelyes adatok kategOriii; azon cimzettek vagy 
cimzettek kategOriii, akikkel, illetve amelyekkel a szemelyes adatokat kozoltek vagy kozolni fogjak, 
ideertve kalonosen a harmadik orszagbeli cimzetteket, illetve a nemzetkozi szervezeteket; a szemelyes 
adatok tarolisinak tervezett idOtartama; a helyesbites, torles vagy adatkezeles korlatozasanak es a 
tiltakozas joga; a fehigyeleti hatOsighoz cimzett panasz benyajtasinak joga; az adatforrisokra 
vonatkozO informiciO; az automatizalt donteshozatal tenye, ideertve a profilalkotast is, valamint az 
alkalmazott logikara es arra vonatkozO erthetO informaciOk, bogy az ilyen adatkezeles milyen 
jelentOseggel bir, es az erintettre nezve milyen varhatO kovetkezmenyekkel jar. Szemelyes adatok 
harmadik orszagba vagy nemzetk8zi szervezet reszere torten6 tovabbitasa eseten az erintett jogosult 
arra, bogy tajekortatist kapjon a tovabbitisra vonatkozO megfelelO garanciikrOl. A Tarsasag az 
adatkezeles targyat kepez6 szemelyes adatok misolatit az erintett rendelkezesere bocsatja. Az erintett 
altal kert tovabbi rnisolatokert az adatkezelO az adminisztrativ koltsegeken alapulO, eszszerii mertekii 
dijat szamithat fel. Az erintett kerelmere az informaciOkat a Tarsasig elektronikus formaban 
szolgaltatja. A tajekozOdashoz \TAO jog irasban az info@bmhnonprofit.hu  elerhetOsegen keresztill 
gyakorolhatO. Az erintett reszere keresere — szemelyazonossiginak hitelt erdern16 igazolisa es 
beazonositasit kovetOen — szOban is adhatO tajekortatas. 

Helyesbites joga: Az erintett kerhed a Tarsasig Kft. altal kezelt, ra vonatkozO pontatlan szemelyes 
adatok helyesbiteset es a hianyos adatok kiegesziteset. 

Elfeledteteshez vale. jog: Az erintett az alabbi indokok valamelyikenek fennallasa eseten jogosult 
arra, hogy keresere a Tarsasig indokolatlan kesedelem nelkiil tore* a ra vonatkozO szemelyes 



adatokat: 

• szemelyes adatokra mar nincs szUkseg abbe.' a celb61, amelyb61 azokat gyiljtottek vagy mas mOdon 
kezeltek; 

• az erintett visszavonja az adatkezeles alapjat kepez6 hozzajarulasat, es az adatkezelesnek nincs mas 
jogalapja; 

• az erintett tiltakozik az adatkezeles ellen, es nincs elsObbseget elvez6 jogszerii ok az adatkezelesre; • 
a szemelyes adatokat jogellenesen kezeltek; 

• a szemelyes adatokat az adatkezelore alkaltnazand6 unies vagy tagallami jogban eloirt jogi 
kotelezettseg teljesitesehez torolni kell; 

• a szemelyes adatok gyiijtesere informacies tarsadalommal osszefiigg6 szolgaltatisok kingisaval 
kapcsolatosan kerult sot Az adatok torlese nem kezdemenyezhet6, ha az adatkezeles sziikseges: a 
velemenynyilvinitas szabadsigahoz es a tajekozedishoz vale) jog gyakorlisa celjabOl; a szemelyes 
adatok kezeleset elOire, az adatkezelore alkalmazand6 unies vagy tagallami jog szerinti kotelezettseg 
teljesitese, illetve kozerdekb61 vagy az adatkezelore ruhazott kOzhatalmi jogositvany gyakorlisa 
kereteben vegzett feladat vegrehajtasa celjab61; a nepegeszsegiigy teriiletet erint6, vagy archivalisi, 
tudomanyos es tortenehni kutatisi celb61 vagy statisztikai celb61, kOzerdek alapjan; vagy jogi igenyek 
eloterjesztesehez, ervenyesitesehez, illetve vedelmehez. 

Az adatkezeles korlatozasahoz vale jog: Az erintett keresere a Tarsasag korlatozza az adatkezelest, 
ha az alabbi feltetelek valamelyike teljesul: 

• az erintett vitatja a szemelyes adatok pontossigat, ez esetben a korlatozas arra az idetartamra 
vonatkozik, amely leheteve teszi, a szemelyes adatok pontossiganak ellenorzeset; 

• az adatkezeles jogellenes, es az erintett ellenzi az adatok torleset, es ehelyett keri azok 
felhasznilisinak korlitozasit; 

• az adatkezelenek mar nincs sziiksege a szemelyes adatokra adatkezeles celjabol, de az erintett igenyli 
azokat jogi igenyek elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez; vagy 

• az erintett tiltakozott az adatkezeles ellen; ez esetben a korlatozas arra az idetartamra vonatkozik, 
amig megallapitisra nem kerul, hogy az adatkezell5 jogos indokai elsobbseget elveznek-e az erintett 
jogos indokaival szemben. Ha az adatkezeles korlitozas ala esik, a szemelyes adatokat a tarolis 
ldvetelevel csak az erintett hozzajamlisaval, vagy jogi igenyek elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy 
vedelmehez, vagy mas termeszetes vagy jogi szemely jogainak vedelme erdekeben, vagy az Unio, illetve 
valamely tagallam fontos kozerdekeb61 lehet kezelni. A Tarsasig az erintettet az adatkezeles 
korlatozasinak feloldisitol elezetesen tajekortatja. 

Adathordozashoz vale jog: az erintett jogosult arra, hogy a ra vonatkoz6, altala az adatkezel6 
rendelkezesere bocsatott szemelyes adatokat tagolt, szeles korben haszngt, geppel olvashat6 
formatumban megkapja, es ezeket az adatokat egy masik adatkezelonek tovabbitsa. 

Tiltakozas joga: Az erintett jogosult arra, hogy a sajat helyzetevel kapcsolatos okokbol barmikor 
tiltakozzon szemelyes adatainak kozerdekti vagy az adatkezelore ruhazott kozhatalmi jogositvany 
gyakorlasinak kereteben vegzett feladat vegrehajtasahoz szilkseges adatkezeles, vagy az adatkezel6 
vagy egy harmadik fel jogos erdekeinek ervenyesitesehez sziikseges kezelese ellen, ideertve az emlitett 
rendelkezeseken alapulo profdalkotast is. Tiltakozis eseten az adatkezeld a szemelyes adatokat nem 
kezelhed tovabb, kiveve, ha azt olyan kenyszerits5 ereiti jogos okok indokoljak, amelyek elsObbseget 
elveznek az erintett erdekeivel, jogaival es szabadsigaival szemben, vagy amelyek jogi igenyek 
eleterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez kapcsolednak. Ha a szemelyes adatok kezelese 



kozvetlen iizletszerzes erdekeben tortenik, az erintett jogosult arra, hogy barmikor tiltakozzon a ra 
vonatkoz6 szemelyes adatok e celba torten kezelese ellen, ideertve a profilalkotast is, amennyiben az 
a kozvetlen iizletszerzeshez kapcsoloclik. A szemelyes adatok kozvetlen iizletszerzes erdekeben torten 
kezelese elleni tiltakozis eseten az adatokat e cella@ a Tarsasig. nem kezeli. 

Automatizilt donteshozatal egyedi ugyekbe, beleertve a profilalkotast: Az erintett jogosult arra, hogy 
ne terjedjen ki ra az olyan, kizarOlag automatizah adatkezelesen — ideertve a profilalkotast is — alapulo 
dontes hatilya, amely ra nezve joghatassal jirna vagy of hasonlOkeppen jelentOs mertekben erintene. 
Nem alkalmazhato a fenti jogosultsig, ha az adatkezeles az erintett es az adatkezelO kozotti szerzOdes 
megkotese vagy teljesitese erdekeben sziikseges; meghozatalat az adatkezelOre alkalmazandO olyan 
unios vagy tagallami jog teszi lehetOve, amely az erintett jogainak es szabadsigainak, valamint jogos 
erdekeinek vedelmet szolgilo megfele16 intezkedeseket is megallapit; vagy az erintett kifejezett 
hozzajaru16.sin alapul. 

Visszavonas joga: Az erintett jogosult arra, hogy hozzajarulasit birtnikor visszavonja. A hozzajarulas 
visszavonisa nem erinti a hozzajarulason alapulo, a visszavonas elOtti adatkezeles jogszerilseget. 
Eljarasi szabalyok: Az adatkezelO indokolatlan kesedelem nelkul, de mindenfelekeppen a kerelem 
beerkezeset61 szamitott egy hOnapon belul tajekortatja az erintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti 
kerelem nyomin hozott intezkedesekrOl. Sziikseg eseten, figyelembe veve a kerelem Osszetettseget es 
a kerelmek szimat, ez a hataridO tovabbi ket hOnappal meghosszabbithato. A hatiridO 
meghosszabbitisarol az adatkezelO a kesedelem okainak megjelolesevel a kerelem kezhezvetelet61 
szamitott egy hOnapon bell l tajekortatja az erintettet. Ha az erintett elektronikus titon nyitjtotta be a 
kerelmet, a tajekortatis elektronikus aton kertil megadisra, kiveve, ha az erintett azt miskent keri. 

Ha az adatkezelO nem test intezkedeseket az erintett kerelme nyoman, kesedelem nellcul, de legkesObb 
a kerelem beerkezeset61 szamitott egy hOnapon belul tajekortatja az erintettet az intezkedes 
elmaradasinak okairol, valamint arr61, hogy az erintett panaszt nyajthat be valamely felugyeleti 
hatOsignal, es elhet birOsigi jogorvoslati jogival. A Tarsasig Kft. a kert informaciokat es tajekortatist 
dijmentesen biztositja. Ha az erintett kerelme egyertelmiien megalapozatlan vagy — kiikinosen 
ismetlOdO jellege miatt — talzo, az adatkezelO, figyelemmel a kert infortnicio vagy tajekortatis 
nyajtasival vagy a kert intezkedes meghozatalival jar6 adminisztrativ koltsegekre eszszerii dijat 
vmmszamolhat fel, vagy megtagadhatja a kerelem alapjan torten6 intezkedest. Az adatkezelO minden 
olyan cimzettet tajekortat az altala vegzett valamennyi helyesbitesr451, torlesrOl vagy adatkezeles-
korlatozasrol, akivel, illetve amellyel a szemelyes adatot kozOltek, kiveve, ha ez lehetetlennek bizonyul, 
vagy aranytalanul nagy erOfeszitest igenyel. Az erintettet keresere az adatkezelO tijekortatja e 
cimzettekr451. Az adatkezelO az adatkezeles targyat kepez6 szemelyes adatok misolatat az erintett 
rendelkezesere bocsirja. Az erintett altal kert tovibbi masolatokert az adatkezelO az adminisztrativ 
koltsegeken alapulo, eszszerii mertekii dijat szamithat fel. Ha az erintett elektronikus uton nyajtotta be 
a kerelmet, az informi.ci6k elektronikus formatumban keriilnek rendelkezesre bocsatisra, kiveve, ha 
az erintett miskent keri. 

Az adatkezelO felhivja az erintettek figyelmet, hogy az erintettek tajekortatas keresiiket, valamint egyeni 
jogaik gyakorlasival kapcsolatos kerelmeiket — ha azt jogszabily nem ki nem zirja — az 
info@bmhnonprofit.hu  cimre kiildhetik meg 

A hivatkozott jogszabilyok alapjan az erintett a szemelyes adatainak kezelesevel a Nemzeti 
Adatvedelmi es InformaciOszabadsig HatOsig-hoz (NAIH) fordulhat 



Elerheti5segei: 

Nemzeti Adatvidelmi es Informacioszabadsag Hatasig 

posta cim: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

cim: 	1125 Budapest, Sziligyi Erzsebet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: 	+36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalatamaih.hu 

URL 	http://naih.hu  

Az erintett jogai megsertese eseten birOsighoz is fordulhat. A birOsig az ugyben soron kiviil jar el. Azt, 
hogy az adatkezeles a jogszabilyban foglaltaknak megfelel, az adatkezel6 koteles bizonyitani. Abban 
az esetben, ha az adatkezel6 az erintett adatainak jogellenes kezelesevel vagy az adatbiztonsig 
kovetelmenyeinek megszegesevel az erintett szemelyisegi jogat megserti, az erintett az adatkezelOtol 
sereleindijat kovetelhet. 



9. melleklet adatvedelmi tajakortatO az iigyfelek telefonon kortilt szemelyes adataival 

osszefliggesben 

ADATVEDELMI Es ADATKEZELESI TAJEKOZTATO 

I. 	A Tajekortato celja 

A jelen TijekortatO celja, bogy rogzitse a BMH Nonprofit Kft. (szekhely: 3527 Miskolc, BesenyOi Ut 
26.) (a tovabbiakban: Tirsasig), mint a Borsod-Abatij-Zemplen megye majdnem teljes teriiletere 
kijekilt hulladekgazdilkodasi kozszolgaltatO altal alkalrnazott, a hulladekgazdilkodasi kozszolgilatassal 
kapcsolatban az ugyfelek altal telefonon a Tirsasig rendelkezesere bocsatott szemelyes adatainak 
kezelese sorin alkalmazandO adatvedelmi es adatkezelesi elveket es politikat. Celja tovabba, hogy a 
BMH Nonprofit Kft. valamennyi szemelyes adat kezelesere, tirolisira, tovabbitasira, torlesere, 
megsemmisitesere, az egyes erintetti jogok gyakorlasira vonatkozO adatvedelmi, adatkezelesi 
szemponta egyseges feltetel es normarendszert rogzitse. 

A Tarsasig miikodese koreben alapelv, hogy a szemelyes adatok kezelese soran a tarsasig minden 
esetben torekszik az EurOpai Parlament es a Tanics altal elfogadott, a termeszetes szemelyeknek a 
szemelyes adatok kezelese tekinteteben torten6 vedelmer61 es az ilyen adatok szabad 
valamint a 95/46/EK iranyelv hatilyon kiviil helyezeser61 szOlO 2016/679 Rendeletben foglaltak 
betartisara. 

Jelen adatvedelmi es adatkezelesi tajekortatO kiikinosen az infonniciOs onrendelkezesi jogrOl es az 
informiciOszabadsigrOl sz616 2011. evi CXII. torveny (a tovabbiakban: Info tv.), az EurOpai Parlament 
es a 'Fatties altal elfogadott, a termeszetes szemelyelmek a szemelyes adatok kezelese tekinteteben 
tOrten6 vedelmerOles az ilyen adatok szabad aramlisar61, valamint a 95/46/EK iranyelv hatilyon kiviil 

helyezeser61 sz616 2016/679 Rendelet, a hulladeltrOl szOlO 2012. evi cupocv. torveny, valamint a 
fogyasztOvedelemr451 szOIO 1997. evi CLV. torvenyben 	 (a tovabbiakban: Fgytv.) 
meghatirozottak jogszabilyok rendelkezeseit tartja be. 

Az Adatkezel6 adatai: BMH Nonprofit Kft. („Adatkezel6") hulladeltgazdalkodisi kozszolgaltatO 
Szelchelye: 3527 Miskolc, BesenyOi lit 26. 
ICepviseli: Csehovitsne Nagy Zsuzsanna 
E-mail cime: infoQbmhnonprofit.hu 
Adatvedelmi tisztvisel6 neve: dr. Nyilas Krisztina 
Adatvedelmi tisztvisel6 elerhetosege: info@bmhnonprofit.hu  

II. Fogalom meghatarozasok 

1. erintett.• bartnely meghatirozott, szemelyes adat alapjin azonositott vagy - kozvedeniil vagy kozvetve 
- azonosithatO termeszetes szemely. Erintett tehat az adatkezelO szolgiltatisait igenybe vev6 nem 
termeszetes parmerenek kepviselOi, kapcsolttart6i, munkavallaloi. 

2. semegyes adat: azonositott vagy azonosithato termeszetes szemelyre („erintete') vonatkozo bairmely 
informaciO; azonosithatO az a termeszetes szemely, aki kozvetlen vagy kozvetett modon, kiilonosen 
valamely azonositO, peldaul nev, szam, helymeghatirozO adat, online azonositO vagy a termeszetes 
szemely testi, ftziolOgiai, genetikai, szellemi, gazdasigi, kulturilis vagy szocialis azonossigara 



vonatkoz6 egy vagy tobb tenyez6 alapjan azonosithat6; 

3. adatkezeles: a szemelyes adatokon vagy adatillomanyokon automatizalt vagy nem automatizalt 
modon vegzett birmely mtivelet vagy mfiveletek osszessege, igy a gyiljtes, rogzites, rendszerezes, 
tagolis, taroks, italakitas vagy megvaltortatis, lekerdezes, betekintes, felhasznalis, kOzles tovibbitas, 
terjesztes vagy egyeb modon torten hozzaferhetOve tetel fitjan, Osszehangolis vagy Osszekapcsolas, 
korlatozas, tOrles, illetve megsemmisites; 4. adattovibbitas: az adat meghatarozott harmadik szemely 
szamara torten hozzaferhet6ve tetele. 
4. adatiorles: az adat felismerhetetlenne tetele oly modon, hogy a helyreallitasa tobbe nem lehetseges. 

5. adatkezelo': adatkeze16: az a terrneszetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem 
rendelkez6 szervezet, aki vagy amely onill6an vagy misokkal egy-iitt az adat kezeksenek celjat 
meghatirozza, az adatkezelesre (beleertve a felhasznalt eszkort) vonatkoz6 donteseket meghozza es 
vegrehajtja, vagy az adatfeldolgoz6val vegrehajtatja. Jelen, a telefonos szemelyes adatszolgaltatishoz 
kapcsol6d6 szemelyes adatok kezelesehez kapcsol6d6an az adatkezel6 a BMH Nonprofit Kft.. 
figyvezetclje altal kfilon erre a feladatra meghatirozott munkavallakii 

III.VA szemelyes adatok kezelesenek alapelvei 

15. A szemelyes adatok kezeleset jogszerilen es tisztessegesen, valamint az erintett szamara 
itlithat6 modon kell vegezni („jogszeraseg, tisztesseges eljiras es itlithatOsig"); 

16. A szemelyes adatok gyiljtese csak meghatirozott, egyertelmfi es jogszerti celb61 tortenhet, es 
azokat a Tarsasag nem kezelheti ezekkel a celokkal ossze nem egyeztethet6 modon. Nem 
min6sfil az eredeti cellal Ossze nem egyeztethetOnek a kOzerdekil archivalas celjab61, 
tudotnanyos es tOrtenelmi kutatisi celb61 vagy statisztikai celb61 torten6 tovabbi adatkezeles 
(„celhoz kotottseg"); 

17. Az adatkezeles celjai szempontjab61 megfelel6ek es relevinsak kell, hogy legyenek, es a 
szfiksegesre kell korlatozOdniuk („adattakarekossig"); 

18. Pontosnak es sziikseg eseten naprakesznek kell lennitik; minden eszszer6 intezkedest meg kell 
tenni annak erdekeben, hogy az adatkezeks celjai szempondibolpontatlan szemelyes adatokat 
haladektalanul torOljek vagy helyesbitsek („pontossig"); 

19. A szemelyes adatok tarolasinak olyan formaban kell tortennie, amely az erintettek azonositisit 
csak a szemelyes adatok kezelese celjainak eleresehez sziikseges ideig teszi lehetOve; a 
szemelyes adatok ennel hosszabb ideig torten6 taroLisara csak akkor kerfilhet sor, amennyiben 
a szemelyes adatok kezelesere ktizerdekii archivilas celjib61, tudomanyos es tOrtenelmi kutatisi 
celb61 vagy statisztikai celb61 kerfil majd sor („korlatozott tarolhatosig"); 

20. Az adatvedelmi rendelkezesek kezekset oly modon kell vegezni, hogy megfele16 technikai vagy 
szervezesi intezkedesek alkalmazisival biztositva legyen a szemelyes adatok megfele16 
biztonsiga, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelesevel, veleden elvesztesevel, 
megsernmisitesevel vagy Idrosodisaval szembeni vedelmet is ideertve („integritas es bizalmas 
jelleg"). 

21. A Tirsasig felel6s az el6z6ekben meghatirozott alapelvek szerinti megfelelesert, tovibbi 
kepesnek kell lennie e megfeleles igazolasara („elszimoltathatosig"). 

IV. 	Adatkezeles soran alkalmazott jogszabalyok 

Az adatkezeles az adatvedelernmel kapcsolatos hatilyos jogszabilyoknak, igy kfilOnosen az alabbiaknak 
megfelel6en tortenik: 

• Magyarorszig Alaptorvenye (tovibbiakban: Alaptorveny), 
• 2011. evi CXII. torveny az informicios onrendelkezesi jogr61 es az 



informacioszabadsagrol (tovabbiakban Info tv.), 
• Az Europai Parlament es a Tanks altal elfogadott, a termeszetes szemelyeknek a 

szemelyes adatok kezelese tekinteteben torten vedelmer6I es az ilyen adatok szabad 
aramlisar61, valamint a 95/46/EK iranyelv hatilyon kiviil helyezeserolsz616 2016/679 
Rendelet (a tovibbiakban: GDPR rendelet), 

• A hulladekr61 sz616 2012. CLXXXV. torveny (a tovabbiakban: Ht.) 
• A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 	az Miami hulladekgazdalkodisi kozfeladat 

ellatisara letrehozott szervezet kijeloleser61, feladatkiirers51, az adatkezeles modjarol, 
valamint az adatszolgaltatisi kotelezettsegek reszletes szabilyair61 sz616 jogszabily 

• A fogyasztovedelernra51 szOle. 1997. evi CLV. torv-eny (Fgytv.) 

V. 	Az adatkezeles altalanos szabalya: 

A Ht. 32/A § (4) (5) es (5a) bekezdese szerint: 

A kozszolgaltat6, a telepiilesi Onkormanyzat, az onkormanyzati tarsulas, a hulladekgazdalkodasi 
letesitmeny tulajdonosa, a kozszolgiltat6 reszere famogatist nrijto szerv, valamint a Magyar 
Energetikai es Kozmfi-szabilyozasi Hivatal (a tovabbiakban: Hivatal) megad minden adatot es 
informaciot, ami a Koordinal6 szery feladatkOrenek gyakorlasahoz sziikseges. A Koordinalo 
szery kezelheti, es reszere itadhatok az e bekezdesben es a 38. § (3) bekezdeseben 
meghadrozott adatok. 

A Ht. 32/A § (4) bekezdesben meghatirozott adatok kozig a szemelyes adatokat a Koordinal6 
szery - es az agyfelszolgalati, elszamolisi, szamlizasi es kintlevoseg-kezelesi feladatai 
ellatisaban igenybe vett gazdalkod6 szervezet, - az allami hulladekgazdalkodasi kozfeladat 
ellatasa erdekeben kezelheti, nyilvantarthatja. A Koordinalo szery teritesmentesen jogosult az 
elszamolasi, szamlizasi, es kintlevoseg-kezelesi feladatkoreben a 38. § (3) bekezdeseben 
meghatirozott szemelyes adatok korere is kiterjed6 eseti es csoportos adatszolgiltatist kemi a 
szemelyiadat- es lakcimnyilvantartis szerveit61. Az atvett szemelyes adatokat a Koordinalo 
szery es az iigyfelszolgilati, elszamolasi, szamlizasi es kintlevoseg-kezelesi feladatai ellatasiban 
igenybe vett gazdalkod6 szervezet az erintettnek a ki5zszolgiltatis igenybevetelere vonatkozo 
kotelezettsege megszimeseig, a kozszolgaltatassal osszefiigg6 dijhatralek eseten annak 
kifizeteseig (behajtasiig) vagy torleseig kezelheti. 

(5a) A kozszolgaltato a 38. § (3) bekezdeseben meghadrozott adatokat az altala 
ellitand6 hulladekgazdalkodasi kozszolgahatis elladsa, illetve jogszabilyban foglalt 
kotelezettsegei teljesitese erdekeben kezelheti es tarthatja nyilvan. A kozszolgaltato a 
kezelt szemelyes adatokat haladektalanul koteles tothIni, ha az adatkezeles nem az e 
bekezdesben meghadrozott celbel tortent, vagy az adatkezeles celja megsziint. 

A Ht. 42. § (1) bekezdese ertelmeben a kozszolgiltato a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatis 
kereteben: 	koteles 	az 	e 	torvenyben 	foglalt 	elOirasolmak 
megfelelo iigyfelszolgalatot mfikodtetni. 

A Ht. 53. § (1) bekezdese ertelmeben a Koordini16 szery a hulladekgazdalkodasi 
kozszolgiltatisi dijjal, valamint a kozszolgiltato az ingatlanhasznal6 onkormanyzati 
hulladekgazdalkodisi kozfeladattal kapcsolatos bejelenteseinek intezese, panaszainak 
kivizsgalasa, orvoslasa es az onkorminyzati hulladekgazdalkodasi kozfeladattal kapcsolatos 
altalanos tajekortatasny6jtas biztositisa erdekeben iigyfelszolgalatot milkodtet. 

A Fgytv. 17/B. § (3) bekezdese ertelmeben az iigyfelszolgalathoz beerkez6 valamennyi telefonon tett 



szobeli panaszt, valamint az iigyfelszolgilat es a fogyaszt6 kozotti telefonos kommunikiciot 
hangfelvetellel rogziteni kell. Ha a hangfelvetel tartalmazza a 17/A. § (5) bekezdese szerinti tartalmi 
elemeket - ide nem ertve a panasz eloterjesztesenek helyet, a fogyaszt6 altal bemutatott bizonyitekok 
jegyzeket, a jegyzokonyvet felvevo szemely alairisat, valamint a jegyzokonyv felvetelenek helyet es 
idejet -, a jegyzokonyv felvetele a fogyaszto beleegyezesevel mellozheto. A hangfelvetelt egyedi 
azonositiiszammal kell elLitni es of evig meg kell orizni. 

(3a) A fogyaszto keresere, a fogyasztO erre iranyul6 kereserol torten5 tudomasszerzestO1 szamitott 30 
napon beliil dijmentesen 
a) biztositani kell a vallalkozas (1) bekezdes szerinti iigyfelszolgalatin a hangfelvetel meghallgatisit, 
b) hangfelvetelenkent egy alkalommal a hangfelvetelrol masolatot kell biztositani. 
(3b) Amennyiben a fogyaszto keri, a hangfelveteln51 keszillt masolatot elektronikus Alton kell 
rendelkezesere bocsatani. A fogyasztO a (3a) bekezdesben foglalt jogait egyiittesen es killOn-kiilon is 
gyakorolhatja. A villalkozas a hangfelvetel kiadasit a fogyasztO azonositasin till egyeb feltetelhez nem 
kotheti. A vallalkozas a hangfelvetel keszitesevel, megOrzesevel es rendelkezesre bocsatisival 
kapcsolatos kotelezettseger61, tovabbi az egyedi azonositOszimrol a fogyasztOt a telefonos iigyintezes 
kezdetekor tajekortatni koteles. 

VI. 	Az adatkezeles jogalapja: 

Az adatkezeles jogalapja a Ht. 42. § es 53. §-ai, valamint a Fgytv. 17/B. § bekezdeseben alapjin 
hulladeltgazdalkodisi kOzszolgaltatisi feladat ellatisa erdekeben milkodtetett iigyfelszolgalati 
tevekenyseg 

VII. Az adatkezeles 

Az adatok nyilvintartasara, a kozszolgiltatis hatekonysiganak novelese erdekeben, az 
ingatlanhasznalok pontos beazonositisa, igy gyors es megbizhat6 iigyintezes erdekeben, a 
kozveden es szemelyes iigyfelkapcsolat es az iranyad6 jogszabilyok betartisa erdekeben keriil sor. 
A fend adatok alapjan tortenik a Tarsasig altal a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatassal erintett 
ingadanhasznalok beazonositasara, panaszbeadvinyok rogzitesere, iigyfelek kerdeseinek pontos 
megvalaszolisara. 

VIII. Adatkezeles idiitartama: 

A Kozszolgaltat6 a Fgytv. 17/B. (3) bekezdese alapjan a rogzitett telefonos beszelgetest of evig 
koteles megorizni. 

Ezen idoszakot kovethen a Kozszolgaltat6 torli az elektronikus rendszereib61 az iigyfelek altal a 
Tarsasig reszere biztositott szemelyes adatokat. 

Tories helyett a Kozszolgaltat6 es a Koordinal6 Szery zarolja a szemelyes adatot, ha az adatot 
szolgaltat6 ezt keri, vagy ha a rendelkezesere allo informiciok alapjan feltetelezheto, hogy a torles 
sertene az adatszolgiltato jogos erdekeit. Az igy zarolt szemelyes adat kizirolag addig kezelheto, 
ameddig fennall az az adatkezelesi cel, amely a szemelyes adat torleset kizirta. 



IX. Adatfeldolgozas es celhoz kotottseg: 

Az adatok akkor tovabbithatOk, valamint a killonbozO adatkezelesek akkor kapcsolhatOk ossze, 
ha ahhoz az erintett hozzajarult, vagy torveny azt megengedi, es ha az adatkezeles feltetelei 
minden egyes szemelyes adatra nezve teljesiilnek. 

X. Adatbiztonsag: 

A KozszolgaltatO, mint adatkezelO, illetOleg tevekenysegi koreben az adatfeldolgozO 
gondoskodik az adatok biztonsigar61, tovabbi megteszi azokat a technikai es szervezesi 
intezkedeseket es kialakitja azokat az eljarisi szabilyokat, amelyek torweny, valamint az egyeb 
adat- es titokvedelmi szabilyok ervenyre juttatasahoz sziiksegesek. Az adatokat minden 
korillmenyek kOzott vedi killonosen a jogosulatlan hozzaferes, megvaltortatas, nyilvanossagra 
hozas vagy torles, illetOleg serilles vagy a megsemmisilles ellen. 

XL 	trintettek kategoriii: a hulladekgazdilkodisi kozszolgaltatist igenybe vevO termeszetes 
szemely ingatlanhasznalOk, gazdalkodO szervezetek, koltsegvetesi szervek termeszetes 
szemely kapcsolattartOi. 

XII. Cimzettek kategoriai: a Tirsasig iigyfelszolgalati munkatirsai, A Tirsasig ildatisert 
felelOs munkatirsai, a Tarsasig IT munkatirsai, a Tarsasignil alkalmazott mindenkori 
fogyasztOvedelmi referens, a Tarsasig iigyvezetOje 

XIII. Harmadik orszagba tovabbitas: nincsen 

XIV. AdatkezelO semmilyen koriilmenyek kozott nem gyilit kiilonleges adatokat, azaz olyan 
adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti es etnikai Idsebbseghez tartozisra, a politikai 
velemenyre vagy partallisra, a vallisos vagy mas vilignezeti meggyOzOdesre, az erdek-
kepviseleti szervezeti tagsagra, az egeszsegi allapotra, a kOros szenvedelyre, a szexualis eletre, 
valamint biintetett elOeletre vonatkoznak. 

Adatvedelmi incidens eseten az AdatkezelO indokolatlan kesedelem nelkiil, legkesObb 72 
Oraval azutan, bogy az adatvedelmi incidens a tudomisara jutott, bejelenti a fehigyeleti 
hatOsignak, kiveve, ha az adatvedelmi incidens valOszintisithetOen nem jar kockazattal a 
termeszetes szernelyek jogaira es szabadsigaira nezve. Azon nem vart esetben, ha a 
bejelentes nem tortenik meg 72 Oran belill, AdatkezelO a bejelenteshez mellekeli a kesedelem 
igazolisara szolgal6 indokokat is. 

Amennyiben az adatvedelmi incidens valOsziniisithetOen magas kockazattal jar a 
termeszetes szemelyek jogaira es szabadsigaira nezve, az AdatkezelO indokolatlan 
kesedelem nelkiil tajekortatja az erintettet az adatvedelmi incidensr& 

Az AdatkezelO az erintett reszere adott, a valOszinlisithethen magas kockazattal jar6 
adatvedelmi incidenssel kapcsolatos tajekortatisa soran: 

• viligosan es kozerthetOen ismerteti az adatvedelmi incidens jelleget; 
• informaciOt nytijt a tovabbi tajekortatist adO egyeb kapcsolattartO neverOl es 
elerhetOsegeirOl; 
• ismerteti az adatvedelmi incidensbol eredO, valOszintisithetO kovetkezmenyeket; 



• ismerteti az Adatkezel6 altal az adatvedelmi incidens orvoslasara tett vagy tervezett 
intezkedeseket, beleertve adott esetben az adatvedelmi incidensb5l ered6 esetleges 
hatranyos kovetkezmenyek enyhiteset celz6 intezkedeseket. 

XV. A kezelt szemelyes adatok kore 

4. A kezelt szemelyes adatok koret a Ht. fentiekben hivatkozott rendelkezesei tartalmazzak. 
(ezek killonosen, nem taxativen felsoroltan: iigyfel neve, vev6azonosit6ja, lakOhelye, 
erintett ingatlan cime, az erintett altal hasznalt gyiljtOedenyzet merete, erintett 
bankszamlaszarna, egy haztartisaban 616 szemelyek szima..., panasz bejelntes targya 
szerinti ) 

5. A szemelyes adatok kezelese tekinteteben a Tarsasag a hatilyos es iranyad6 jogszabilyi 
rendelkezesek szerint jar el. Az erintetteknek joguk van az adatkezelessel kapcsolatos 
jogaikat ervenyesittemi a jogszabilyi elOirasok szerint elOirisai szerint. 

6. A Tarsasig kotelezi magat, hogy gondoskodik az adatok biztonsigar61, megteszi tovabba 
azokat a technikai es szervezesi intezkedeseket es kialakitja azokat az eljarasi szabilyokat, 
amelyek biztositjak, hogy a felvett, tarok illetve kezelt adatok vedettek legyenek, illet6leg 
megakadalyozza azok megsemmisilleset, jogosulatlan felhasznalasit, jogosulatlanul 
harmadik szemely szamara azokhoz torten6 hozzafereset es jogosulatlan megvaltortatisit. 

XVI. Adat es informaciofeldolgozas es adattovabbitas lehetosege: 

A Tarsasig az altala kezelt szemelyes adatokat sajat maga kezeli, ugyanakkor a Tarsasig altal megkotott 
szerzOdes alapjan adattovabbitas torten& az alabbi tarsasig fele, aki a megkiildott szemelyes adatokat 
feldolgozza kiilon a tarsasagok kOzott letrejott megallapodis alapjan. 

• Minerva-Soft Fejleszt6 es Szolgaltat6 Korlatolt FelelOssegii Tarsasag 

3900 Szerencs, Liptak tit 1 /a. 

Elerhet6s6g: info@minerva-soft.com  

Az adatkezel6 altal az adatfeldolgovinak itadott szemelyes adatok kezelese kapcsan az adatfeldolgoz6 
is biztositja mindazon technikai es szervezesi intezkedeseket es kialakitja azokat az eljarasi szabilyokat, 
amelyek tOrveny, valamint az egyeb adat- es titokvedehni szabilyok ervenyre juttatisahoz sziiksegesek. 
Az adatokat vedi killonosen a jogosulatlan hozzaferes, megvaltortatis, nyilvanossagra hozas vagy 
torles, illet6leg seriiles vagy a megsemmisiiles ellen. 

Amennyiben az adatfeldolgoz6 tovabbi adatfeldolgoz6 segitseget veszi igenybe, tigy Ora ugyanazon 
szabilyok vonatkoznak, mint amelyek az adatkezekire es az eredeti adatfeldolgozOra. 

A Tarsasig, mint adatkezel6 jogosult es koteles minden olyan rendelkezesere all6 es altala 
szabilyszertien tarok szemelyes adatot az illetekes hatOsagoknak tovabbitani, amely adattovabbitisara 
tit jogszabily vagy joger6s hatOsigi kOtelezes kotelezi. Ilyen adat tovabbitasa, valamint az ebb61 
szarrnaz6 kovetkezmenyek miatt adatkezel6 nem tehet6 felelOsse. 
A Tarsasig sajat, munkaltat6i jogkor gyakorkija altal meghatirozott szervezeti egysegei reszere a az 
ingatlanhasznal6 szemelyes adatait tovabbithatja, amennyiben esetleges panasziigy kivizsgalisa, vagy 
barminemii, az iigyfel aka' a Tarsasighoz benrijtott beadvanya ezt indokolja. 



Nem az erintettol szarmazo szemelyes adatok kezelesere vonatkozo szabalyok: 

Ha az erintett szemelyes adatait a Tarsasig nem az erintettO1 szerezte meg, figy az adatkezeles Tarsasig 
az erintett rendelkezesere bocsatja a jelen adatvedeltni tajekortatOban reszletesen meghatirozott 
valamennyi erintettet erintO szemelyes adat kezelesere vonatkozO informiciat, a Tarsasig annak 
tudomisra jutasit61, megszerzeset61 szamitott esszeril hataridOn beliil, legkesObb 30 napon bail. Ha 
a szemelyes adatokat az illet6vel vales kapcsolattartis celjara hasznaljak fel, a kezelt szemelyes adatoltrOl 
torten6 tljekortatisnak legalabb az erintettel vales els6 kapcsolatfelvetelkor meg kell tortennie erintetti 
reszrOl. Ha az adatkezeles a szemelyes adatokat a megszerzesiik celjatO1 elter6 celra kivinja hasznalni 
vagy az eredeti celt61 eltere; celra kivinja hasznalni, ugy valamennyi relevins az elOzO pontokban 
reszletesen ismertetett informaciOkrOl sziikseges az erintettet tajekortatni. 

Ilyen esetben az adatkezeles tajekortatja az erintettet a szemelyes adatok forrisarOl, adott esetben arrOl 
is, hogy az adatok nyilvanosan hozzaferhetO forrisokbed szarmaznak-e, illetve az altala kezelt 
szemelyes adatok korerOl. 

XVIII. Jogervenyesites Wiz& szabalyai 

Az Info tv., valamint az EurOpai Parlament es a Tanics (EU) 2016/679 rendelete alapjan az erintett 
jogai a kovetkezOk fuggetlenfil att61, hogy a szemelyes adat az erintettOlvagy mas forrisbOl szarmazik: 
itlithatO tajekortatas joga, hozzaferes joga, a helyesbites joga, adathordozhatOsighoz vales jog, az 
„elfeledteteshez vales jog", tiltakozashoz vales jog, az adatkezeles korlatozasahoz vales jog, visszavonis 
joga, birOsighoz fordulis joga, hatOsighoz fordulas joga. 

Az erintett tajekortatist kerhet szemelyes adatai kezeleser61, valamint kerheti szemelyes adatainak 
helyesbiteset, illetve - a kotelez6 adatkezelesek kivetelevel - torleset, visszavonisit, az adatkezeles 
korlatozasit, valamint elhet tiltakozasi jogival az adat felvetelenel jelzett mOdon. 

Atlithato tajekortatashoz vales jog: Az erintett kerelmere a Tarsasag megfele16 intezkedeseket hoz 
annak erdekeben, hogy az erintettek reszere a szemelyes adatok kezelesere vonatkozO, a GDPR 13. es 
a 14. cikkben emlitett valamennyi informaciOt es a 15-22. es 34. cikk szerinti minden egyes 
tajekortatist tomor, atlithatO, erthete; es kiinnyen hozzaferhetO formaban, vilagosan es kozerthetOen 
megfogalmazva nytijtsa. 

Az erintett hozzaferesehez val6 jog: Az erintett jogosult arra, hogy az adatkezelOtO1 visszajelzest 
kapjon arra vonatkozOan, hogy szemelyes adatainak kezelese folyamatban van-e, es ha ilyen adatkezeles 
folyamatban van, jogosult arra, hogy a szemelyes adatokhoz es a kovetkez6 inforiniciOlthoz 
hozzaferest kapjon: az adatkezeles celjai; az erintett szemelyes adatok kategOriii; azon cimzettek vagy 
cimzettek kategOriii, akikkel, illetve amelyekkel a szemelyes adatokat kozoltek vagy kozolni fogjak, 
ideertve killonosen a harmadik orszigbeli cimzetteket, illetve a nemzetkozi szervezeteket; a szemelyes 
adatok tarolasinak tervezett idOtartama; a helyesbites, tones vagy adatkezeles korlatozasinak es a 
tiltakozas joga; a feliigyeleti hatOsighoz cimzett panasz benyajtasinak joga; az adatforrisokra 
vonatkozO infortniciO; az automatizalt donteshozatal tenye, ideertve a profilalkotist is, valamint az 
alkalmazott logikara es arra vonatkozO erthetO informaciOk, hogy az ilyen adatkezeles milyen 
jelentOseggel bir, es az erintettre nezve milyen verhatO kovetkezmenyekkel jar. Szemelyes adatok 
harmadik orszagba vagy nemzetkozi szervezet reszere tortene; tovabbitisa eseten az erintett jogosult 
arra, hogy tajekortatist kapjon a tovabbitasra vonatkozO megfelelO garanciakr61. A Tarsasig az 
adatkezeles targyat kepez6 szemelyes adatok masolatat az erintett rendelkezesere bocsatja. Az erintett 
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altal kert tovabbi masolatokert az adatkezelO az adminisztrativ koltsegeken alapu16, eszszerti mertelai 
dijat szamithat fel. Az erintett kerelmere az informaciOkat a Tarsasig elektronikus forrnaban 
szolgaltatja. A tajekoz6dishoz vale, jog irisban az info@bmhnonprofit.hu  elerhetOsegen keresztiil 
gyakorolhat6. Az erintett reszere keresere — szemelyazonossiganak hitelt erdern16 igazolisa es 
beazonositasit kovetOen — szOban is adhatO tajekortatis. 

Helyesbftes joga: Az erintett kerheti a Tarsasig Kft. altal kezelt, ra vonatkozO pontatlan szemelyes 
adatok helyesbiteset es a hianyos adatok kiegesziteset. 

Elfeledteteshez vale, jog: Az erintett az alabbi indokok valamelyikenek fennallasa eseten jogosult 
arra, hogy keresere a Tarsasig indokolatlan kesedelem nelkiil torolje a ra vonatkozO szemelyes 
adatokat: 

• szemelyes adatokra mar nincs sziikseg abbOl a celbed, amelybOl azokat gyiijtottek vagy mas mOdon 
kezeltek; 

• az erintett visszavonja az adatkezeles alapjat kepez6 hozzajarulasit, es az adatkezelesnek nincs mas 
jogalapja; 

• az erintett tiltakozik az adatkezeles ellen, es nincs elsObbseget elvez6 jogszera ok az adatkezelesre; • 
a szemelyes adatokat jogellenesen kezeltek; 

• a szemelyes adatokat az adatkezelOre alkalmazandO uniOs vagy tagallami jogban elOirt jogi 
kOtelezettseg teljesitesehez torolni kell; 

• a szemelyes adatok gyiijtesere informaciOs tarsadalommal osszefugg6 szolgaltatisok kinalasival 
kapcsolatosan kerillt sor. Az adatok torlese nem kezdemenyezhetO, ha az adatkezeles sziikseges: a 
velemenynyilvanitas szabadsigahoz es a tajekoz6dishoz vale) jog gyakorlasa celjabOl; a szemelyes 
adatok kezeleset elOirO, az adatkezelOre alkalmazandO uniOs vagy tagallami jog szerinti kotelezettseg 
teljesitese, illetve kfizerdekbOl vagy az adatkezelOre ruhazott kozhatalmi jogositvany gyakorlisa 
kereteben vegzett feladat vegrehajtasa celjab61; a nepegeszsegiigy teriiletet erintO, vagy 
tudomanyos es torteneltni kutatisi celb61 vagy statisztikai celb61, kozerdek alapjan; vagy jogi igenyek 
elOterjesztesehez, ervenyesitesehez, illetve vedelmehez. 

Az adatkezeles korlatozasahoz val6 jog: Az erintett keresere a Tarsasig korLitozza az adatkezelest, 
ha az alabbi feltetelek valamelyike teljesul: 

• az erintett vitatja a szemelyes adatok pontossigat, ez esetben a korlitozas arra az idOtartamra 
vonatkozik, amely lehetOve teszi, a szemelyes adatok pontossiginak ellenOrzeset; 

• az adatkezeles jogellenes, es az erintett ellenzi az adatok torleset, es ehelyett keri azok 
felhasznalasinak korlatozasit; 

• az adatkezelOnek mar nincs sziiksege a szemelyes adatokra adatkezeles celjabOl, de az erintett igenyli 
azokat jogi igenyek elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez; vagy 

• az erintett tiltakozott az adatkezeles ellen; ez esetben a korlatozis arra az idOtartamra vonatkozik, 
amig megallapitisra nem keriil, hogy az adatkezelO jogos indokai elsObbseget elveznek-e az erintett 
jogos indokaival szemben. Ha az adatkezeles korlatozas ala esik, a szemelyes adatokat a tarolas 
kivetelevel csak az erintett hozzajarulasival, vagy jogi igenyek elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy 
vedelmehez, vagy mas termeszetes vagy jogi szemely jogainak vedelme erdekeben, vagy az Uni6, illetve 
valamely tagallam fontos kozerdekebOl lehet kezelni. A Tarsasig az erintettet az adatkezeles 
korlatozasanak feloldisar61 elOzetesen tijekortatja. 

Tiltakozas joga: Az erintett jogosult arra, hogy a sajat helyzetevel kapcsolatos okokba barmikor 



tiltakozzon szemelyes adatainak kozerdekti vagy az adatkezelore ruhazott kozhatalmi jogositviny 
gyakorlasinak kereteben vegzett feladat vegrehajeasihoz sziikseges adatkezeles, vagy az adatkezelO 
vagy egy harmadik fel jogos erdekeinek ervenyesitesehez sziikseges kezelese ellen, ideertve az emlitett 
rendelkezeseken alapulo profilalkotast is. Tiltakozis eseten az adatkezelO a szemelyes adatokat nem 
kezelheti tovabb, kiveve, ha azt olyan kenyszerit6 erejii jogos okok indokoljak, amelyek elsobbseget 
elveznek az erintett erdekeivel, jogaival es szabadsigaival szemben, vagy amelyek jogi igenyek 
eloterjesztesehez, esvenyesitesehez vagy vedelmehez kapcsolodnak. Ha a szemelyes adatok kezelese 
kozveden iizletszerzes erdekeben tortenik, az erintett jogosult arra, hogy bartnikor tiltakozzon a ri 
vonatkozo szemelyes adatok e celbol torteno kezelese ellen, ideertve a profilalkotast is, amennyiben az 
a kozveden iizletszerzeshez kapcsolodik. A szemelyes adatok kozveden iizletszerzes erdekeben torten6 
kezelese elleni tiltakozas eseten az adatokat e celbol a Tarsasig. nem kezeli. 

Automatizalt donteshozatal egyedi iigyekbe, beleertve a profilalkotist: Az erintett jogosult arra, hogy 
ne terjedjen ki ri az olyan, kizarolag autornatizalt adatkezelesen — ideertve a profilalkotast is — alapulo 
dontes hatalya, amely ri nezve joghatissal jima vagy or hasonlokeppen jelentos mertekben erintene. 
Nem alkalmazhato a fenti jogosultsig, ha az adatkezeles az erintett es az adatkezelO kozotti szerzodes 
megkotese vagy teljesitese erdekeben sziikseges; meghozatalat az adatkezelore alkalmazand6 olyan 
unios vagy tagallami jog teszi lehetove, amely az erintett jogainak es szabadsigainak, valamint jogos 
erdekeinek vedelmet szolgil6 megfelelo intezkedeseket is megallapit; vagy az erintett kifejezett 
hozzajirulasin alapul. 

Visszavonis joga: Az erintett jogosult arra, hogy hozzajarulasat birtnikor visszavonja. A hozzajaruLis 
visszavonisa nem erinti a hozzajarulason alapulo, a visszavonas elotti adatkezeles jogszeriiseget. 

Adathordozashoz yak) jog: az erintett jogosult arra, hogy a ri vonatkoz6, altala az adatkezelo 
rendelkezesere bocsatott szemelyes adatokat tagolt, szeles korben hasznalt, geppel olvashato 
formatumban megkapja, es ezeket az adatokat egy masik adatkezelonek tovibbitsa. 

Eljarasi szabilyok Az adatkezel6 indokolatlan kesedelem nelkiil, de mindenfelekeppen a kerelem 
beerkezesetol szamitott egy honapon beliil tajekortatja az erintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti 
kerelem nyomin hozott intezkedesekrOl. Sziikseg eseten, figyelembe veve a kerelem osszetettseget es 
a kerelmek szarnat, ez a hatirid6 tovabbi ket honappal meghosszabbithato. A hatiridO 
meghosszabbitisarol az adatkezelo a kesedelem okainak megjeltilesevel a kerelem kezhezvetelet61 
szamitott egy hOnapon beliil tajekortatja az erintettet. Ha az erintett elektronikus uton nytijtotta be a 
kerelmet, a tajekortatas elektronikus fiton kerill megadisra, kiveve, ha az erintett azt maskent keri. 

Ha az adatkezelo nem tesz intezkedeseket az erintett kerelme nyomin, kesedelem nelkiil, de legkesobb 
a kerelem beerkezeset61 szamitott egy hOnapon beliil tajekortatja az erintettet az intezkedes 
elmaradisinak okairol, valamint arrol, hogy az erintett panaszt nytijthat be valamely feliigyeleti 
hatOsignil, es elhet birosigi jogorvoslati jogival. A Tirsasig Kft. a kert inforrnici6kat es tijekortatist 
dijmentesen biztositja. Ha az erintett kerelme egyertelintien megalapozatlan vagy — kiilonosen 
ismedod6 jellege miatt — ttilzO, az adatkezelii, figyelemmel a kert informacio vagy tajekortatas 
nyajtasival vagy a kert intezkedes meghozatalival Oro adminisztrativ koltsegekre eszszerti dijat 
szamolhat fel, vagy megtagadhatja a kerelem alapjan tOrten6 intezkedest. Az adatkezelo minden olyan 
cimzettet tajekortat az altala vegzett valamennyi helyesbitesrol, torlesr61 vagy adatkezeles-
korLitozisrol, akivel, illetve amellyel a szemelyes adatot kozoltek, kiveve, ha ez lehetetlennek bizonyul, 
vagy aranytalanul nagy ercifeszitest igenyel. Az erintettet keresere az adatkezel6 tajekortatja e 



cimzettekrOl. Az adatkezelO az adatkezeles tirgyat kepezei szemelyes adatok masolatat az erintett 
rendelkezesere bocsatja. Az erintett altal kert tovabbi masolatokert az adatkezelei az adminisztradv 
koltsegeken alapulO, eszszeni mertekii dijat szamithat fel. Ha az erintett elektronikus dton nyajtotta be 
a kerelmet, az informaciok elektronikus formatumban keriilnek rendelezesre bocsatisra, ldveve, ha 
az erintett miskent keri. 

Az adatkezelO felhivja az erintettek ftgyelmet, hogy az erintettek tajekortatas keresiiket, valamint egyeni 
jogaik gyakorlisaval kapcsolatos kerelmeiket — ha azt jogszabily nem ki nem zarja — az 
info@bmhnonprofit.hu  cimre kiildhetik meg 

A hivatkozott jogszabilyok alapjan az erintett a szemelyes adatainak kezelesevel a Nemzeti 
Adatvedehni es InformaciOszabadsig HatOsig-hoz (NAIH) fordulhat 

ElerhetOsegei: 

Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatoság 

posta dm: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

cim: 	1125 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: 	+36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalatOnaih.hu 

URL 	http://naih.hu  

Az erintett jogai megsertese eseten birOsighoz is fordulhat. A birosig az ilgyben soron kiviil jar el. Azt, 
hogy az adatkezeles a jogszabilyban foglaltaknak megfelel, az adatkezelO koteles bizonyitani. Abban 
az esetben, ha az adatkezelO az erintett adatainak jogellenes kezelesevel vagy az adatbiztonsig 
kovetelmenyeinek megszegesevel az erintett szemelyisegi jogat megserti, az erintett az adatkezelOtO1 
serelemdijat kOvetelhet. 



10. melleklet adatvelmi tajekortatO munkaerOfelvetel kapcsan kezelt szemelyes adatokral 

ADATVEDELMI ES ADATKEZELESI TAJEKOZTATO 

I. 	A Tajekortat6 celja 

A jelen Tajekortato celja, hogy rogzitse a BMH Nonprofit Kft. (szekhely: 3527 Miskolc, Besenyoi Ut 
26.) (a tovabbiakban: Tarsasig) iltal alkalmazott, a munkaerofelveteli eljaras sorin alkalmazand6 
adatvedelmi es adatkezelesi elveket es politikit. Celja tovabba, hogy a BMH Nonprofit Kft. aka' kezelt 
valamennyi munkaer6felvetellel kapcsolatos szemelyes adat kezelesere, tarolisara, tovabbitasita, 
torlesere, megsemmisitesere, az egyes erintetti jogok gyakorksira vonatkoz6 adatvedelmi, adatkezelesi 
szempontti egyseges feltetel es normarendszert rogzitse. 

A Tirsasig milkodese koriben alapelv, hogy a szemelyes adatok kezelese sorin a tarsasig minden 
esetben torekszik az EurOpai Parlament es a Tanics altal elfogadott, a termeszetes szemelyeknek a 
szemelyes adatok kezelese tekinteteben tOrten6 vedelmerol es az ilyen adatok szabad aramlisir61, 
valamint a 95/46/EK irinyelv hatilyon kivill helyezeserol szol6 2016/679 Rendeletben foglaltak 
betartasara. 

Jelen adatvedelmi es adatkezeksi tajekortatO az informicias onrendelkezesi jogr61 es az 
informaciOszabadsagral szOlo 2011. evi CXII. torveny (a tovibbiakban: Info tv.), valamint a Munka 
Torvenykonyvereil szol6 2012. I. torveny rendelkezesinek megfeleloen kerill rogzitesre. 

Az Adatkezelo adatai: BMH Nonprofit Kft. („Adatkezelo"). 
Szekhelye: 3527 Miskolc, Besenyiii Ut 26. 
Kepviseli: Csehovitsne Nagy Zsuzsanna 
E-mail time: infoa,bmImonprofit.hu 
Adatvedelmi tisztvisek5 neve: dr. Nyilas Krisztina 
Adatvedelmi tisztvisel6 elerhetOsege: info@bmhnonprofit.hu  

II. Fogalom meghatarozasok 

1. irintett:• barmely meghatirozott, szemelyes adat alapjan azonositott vagy - kozvetleniil vagy kozvetve 
- azonosithat6 termeszetes szemely. Erintett tehit az adatkezel6 szolgaltatasait igenybe veva' nem 
termeszetes partnerenek kepvisel6i, kapcsolttart6i, munkavallal6i. 

2. sentelyes adat :azonositott vagy azonosithat6 termeszetes szemelyre („erintett") vonatkoz6 barmely 
informaci6; azonosithato az a termeszetes szemely, aki kozvetlen vagy kozvetett mOdon, killonosen 
valamely azonosit6, peldaul nev, szim, helymeghatiroz6 adat, online azonosit6 vagy a termeszetes 
szemely testi, fiziolOgiai, genetikai, szellemi, gazdasigi, kulturalis vagy szociilis azonossigara 
vonatkoz6 egy vagy tobb tenyez6 alapjin azonosithato; 

3. adatkezeks: a szemelyes adatokon vagy adatillotninyokon automatizilt vagy nem automatizalt 
mOdon vegzett barmely milvelet vagy milveletek osszessege, igy a gytijtes, rogzites, rendszerezes, 
tagolis, tarolas, at2lokitas vagy megvaltortatis, lekerdezes, betekintes, felhasznilis, kozles tovibbitas, 
terjesztes vagy egyeb modon tOrten6 hozzaferhetove tetel utjan, osszehangolis vagy osszekapcsolas, 
korlatozas, torles, illetve megsemmisites; 4. adattovabbitas: az adat meghatirozott harmadik szemely 
szamara torteno hozzaferhetove tetele. 
4. adattorlis: az adat felismerhetetlenne tetele oly mOdon, hogy a helyreillitisa tiibbe nem lehetseges. 
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5. adatkeze15: adatkezelO: az a termeszetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem 
rendelkez6 szervezet, aki vagy amely onall6an vagy masokkal egytitt az adat kezelesenek celjat 
meghatirozza, az adatkezelesre (beleertve a felhasznilt eszkort) vonatkoz6 donteseket meghozza es 
vegrehajtja, vagy az adatfeldolgoz6val vegrehajtatja. Jelen, a munkavillal6i munkaerOfelvetelhez 
kapcsol6d6 szemelyes adatok kezelesehez kapcsol6d6an az adatkezelO a BMH Nonprofit Kft.. 
tigyvezetOje aka] kalon erre a feladatra meghatirozott munkavglal6i. 

II. 	A szemelyes adatok kezelesenek alapelvei 

22. A szemelyes adatok kezeleset jogszerilen es tisztessegesen, valamint az erintett szamira 
itlithat6 modon kell vegezni („jogszertiseg, tisztesseges eljiras es glithatosig"); 

23. A szemelyes adatok gyilltese csak meghatirozott, egyertelmil es jogszerii celb61 tortenhet, es 
azokat a Tarsasig nem kezetheti ezekkel a celokkal ossze nem egyeztethetO modon. Nem 
minOsill az eredeti cellal Ossze nem egyeztethetOnek a kozerdeldi archivilas celjab61, 
tudomanyos es tortenelmi kutatisi celb61 vagy statisztikai celb61 torten6 tovabbi adatkezeles 
(„celhoz kotottseg"); 

24. Az adatkezeles celjai szempontjab61 megfelelOek es relevinsak kell, hogy legyenek, es a 
sziiksegesre kell korlitoz6dniuk („adattakarekossig"); 

25. Pontosnak es sziikseg eseten naprakesznek kell lenniiik; minden eszszera intezkedest meg kell 
tenni annak erdekeben, hogy az adatkezeles celjai szempontjibolpontatlan szemelyes adatokat 
haladektalanul toroljek vagy helyesbitsek („pontossig"); 

26. A szemelyes adatok tarolisinak olyan formaban kell tortennie, amely az erintettek azonositasit 
csak a szemelyes adatok kezelese celjainak eleresehez sziikseges ideig teszi lehetOve; a 
szemelyes adatok ennel hosszabb ideig torten6 tarolisara csak akkor keriilhet sor, amennyiben 
a szemelyes adatok kezelesere kozerdekii archivalas ce10.1361, tudomanyos es tortenelmi kutatisi 
celb61 vagy statisztikai celb61 kerill majd sor („korlatozott tarothatosig"); 

27. Az adatvedelmi rendelkezesek kezeleset oly modon kell vegezni, hogy megfele16 technikai vagy 
szervezesi intezkedesek alkalmazisival biztositva legyen a szemelyes adatok megfele16 
biztonsiga, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelesevel, veletlen elvesztesevel, 
megsemmisitesevel vagy kirosodisaval szembeni vedelmet is ideertve („integritas es bizalmas 
jelleg"). 

28. A Tirsasig felelOs az elOzOekben meghatirozott alapelvek szerinti megfelelesert, tovabbi 
kepesnek kell lennie e megfeleles igazolisira („elszamoltathatosig"). 

Az adatkezeles jogalapja: az erintett hozzajarulasa, GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdes 
a.) pont 

Az adatkezeles celja: a Tarsasig gtal a palyazad kiirisban, allashirdetesben meghatirozott 
parameterek szerinti megfele16 munkavallal6 kivilasztasa 

Erintettek kategoriii: a Tirsasig altal meghirdetett illaspilyizatra palyiz6 termeszetes 
szemelyek 

Cimzettek kategoriai: nincsen 

Harmadik orszagba tovabbitas: nincsen 

Adattodesre eldiranyzott hatarido: az glaspilyazat Tarsasighoz torten6 beerkezeset61 
szimitott 1 ev 

Technikai es szervezesi intezkedesek: a BMH Nonprofit Kft. a kozolt szemelyes 
adatok kezelesehez sziikseges technikai, informatikai eszkozoket tigy valasztja meg es 
iizemelteti, hogy az adat kizar6lag az arra feljogositottak szimara legyen hozzaferhetO, 



hitelessege es hitelesitese biztositott legyen, valtozatlansiga igazolhatO, es a jogosulatlan 
hozzaferes ellen vedett legyen 

AdatkezelO semmilyen koriilmenyek kozott nem gyiljt kiilonleges adatokat, azaz olyan 
adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti es etnikai kisebbseghez tartozisra, a politikai 
velemenyre vagy partallasra, a vallasos vagy mas vilignezeti meggyOzOdesre, az erdek-
kepviseleti szervezeti tagsagra, az egeszsegi allapotra, a kOros szenvedelyre, a szexualis eletre, 
valamint biintetett elOeletre vonatkoznak. 

Adatvedelmi incidens eseten az AdatkezelO indokolatlan kesedelem nelkul, legkesObb 72 
Orival azutan, hogy az adatvedelmi incidens a tudomisara jutott, bejelenti a felOgyeleti 
hatOsignak, kiveve, ha az adatvedelmi incidens valOszimisithetOen nem jar kockizattal a 
termeszetes szemelyek jogaira es szabadsigaira nezve. Azon nem vart esetben, ha a 
bejelentes nem tortenik meg 72 Oran bail', AdatkezelO a bejelenteshez mellekeli a kesedelem 
igazolasara szolgal6 indokokat is. 

Amennyiben az adatvedelmi incidens valOszinfisithetOen magas kockazattal jar a 
termeszetes szemelyek jogaira es szabadsigaira nezve, az AdatkezelO indokolatlan 
kesedelem nelkiil tajekortatja az erintettet az adatvedelmi incidensrOl. 

Az AdatkezelO az erintett reszere adott, a valOszinfisithetOen magas kockazattal Faro 
adatvedelmi incidenssel kapcsolatos tajekortatisa sorin: 

• viligosan es kozerthetOen ismerteti az adatvedelmi incidens jelleget; 
• informaciOt nytijt a tovabbi tajekortatist ado egyeb kapcsolattartO never61 es 
elerhetOsegeirOl; 
• ismerteti az adatvedelmi incidensbOl eredO, valOszinfisithetO kovetkezmenyeket; 
• ismerteti az AdatkezelO altal az adatvedelmi incidens orvostisara tett vagy tervezett 
intezkedeseket, beleertve adott esetben az adatvedelmi incidensbOl ered6 esetleges 
hatranyos kovetkezmenyek enyhiteset celzO intezkedeseket. 

IV. 	A kezelt szemelyes adatok ktire 

7. Az erintett munkavallalO jekelt dOntese alapjin megadhatO adat•. teljes nev, szOletesi nev, e-
mail cim, telefonszam, nev, lakOhely/tartOzkodisi hely, szfiletesi hely es idO, iskolai 
vegzettsegre vonatkozO adatok, dokumentumok, nyelvtudist igazolO dokumentumok, 
nyelvvizsga bizonyitvany, szabadidOs tevekenysegre vonatkozO szemelyes adatok, csaladi 
illapotra vonatkozO szemelyes adatok. 

8. A BMH Nonprofit Kft. szemelyes adatot a BMH Nonprofit Kft-vel munkaviszonyt 
letesiteni kivanO, munkaszerzOdes megkOtesehez sziikseges szemelyes adatokat kezeL Az 
adatokat az AdatkezelO munkatirsai, kizarOlag a feladataik elvegzesehez elengedhetedeniil 
sziikseges mertekben kezelhetik. 

9. A szemelyes adatok kezelese tekinteteben a Tarsasag a hatilyos es iranyadO jogszabilyi 
rendelkezesek szerint jar el. Az erintetteknek joguk van az adatkezelessel kapcsolatos 
jogaikat ervenyesittetni a jogszabilyi elOirisok szerint elOirisai szerint. 

10. A Tarsasig kotelezi magat, hogy gondoskodik az adatok biztonsigarOL megteszi tovabba 
azokat a technikai es szervezesi intezkedeseket es kialakitja azokat az eljarisi szabilyokat, 
amelyek biztositjak, hogy a felvett, tarok, illetve kezelt adatok vedettek legyenek, illetOleg 
megakadalyozza azok megsemmisOleset, jogosulatlan felhasznalasit, jogosulatlanul 
harmadik szemely szarnira azokhoz torten hozzafereset es jogosulatlan megvaltortatisit. 



V. Adat es informaciedeldolgozas 

1. A Tarsasig kiilon kalso munkerOkolcsonz6, fejvadasz ceg szolgaltatisait nem veszi igenybe. A 
Tarsasag az altala kezelt szemelyes adatokat maga dolgozza fel, es kezeli. 

VI. Ad a ttovabbitas le h e sege 
A Tarsasig mint adatkezelo jogosult es koteles minden olyan rendelkezesere ilk, es altala 
szabilyszenien tarok szemelyes adatot az illetekes hatOsagoknak tovabbitani, amely adattovabbitisara 
dt jogszabily vagy jogerOs hatosigi kotelezes kotelezi. Ilyen adat tovabbitisa, valamint az ebb61 
szartnazo kovetkezmenyek miatt adatkezel6 nem tehet6 felelOsse. 
A Tarsasig sajat szervezeti egysegei reszere a palyith szemelyes adatait tovabbithatja, amennyiben a 
palyaz6 a Tarsasaggal foglalkortatisi jogviszonyt fog letesiteni. 
Az adattovabbitas jogalapja ebben az esetben: a szerzodes teljesitesehez sziikseges (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdes b) pontja 

VII. Nem az erintett61 szarmaz6 szemelyes adatok kezelesere vonatkozo szabalyok: 

Ha az erintett szemelyes adatait a Tarsasig nem az erintetti5lszerezte meg, iigy az adatkezelo Tarsasig 
az erintett rendelkezesere bocsatja a jelen adatvedelmi tajekortatthan reszletesen meghatirozott 
valamennyi erintettet erint6 szemelyes adat kezelesere vonatkozo informaciot, a Tarsasag annak 
tudomisra jutasit61, megszerzesetol szamitott esszerii hataridOn belul, legkesobb 30 napon beliil. Ha 
a szemelyes adatokat az illetOvel vale) kapcsolattartas celjara hasznaljak fel, a kezelt szemelyes adatokrol 
torten6 tajekortatisnak legalabb az erintettel vale) els6 kapcsolatfelvetelkor meg kell tortennie etintetti 
reszrol. Ha az adatkezel6 a szemelyes adatokat a megszerzesiik celiatol eltero celra kivinja hasznalni 
vagy az eredeti celtol eltero celra kivinja hasznalni, ugy valamennyi relevans az eloz6 pontokban 
reszletesen ismertetett informaciar61 sziikseges az erintettet tajekortatni. 

Ilyen esetben az adatkezelo tajekortatja az erintettet a szemelyes adatok forrisarol, adott esetben arra 
is, hogy az adatok nyilvanosan hozzaferhetO forrisokbol szarmaznak-e, illetve az altala kezelt 
szemelyes adatok koren51. 

VIII. Jogervenyesites kozos szabalyai 

Az Info tv., valamint az Europai Parlament es a Tanics (EU) 2016/679 rendelete alapjan az erintett 
jogai a kovetkezok fiiggetlentil attol, hogy a szemelyes adat az erintett61 vagy mas forrisb61 szarmazik: 
itlithat6 tajekortatis joga, hozzaferes joga, a helyesbites joga, adathordozhatOsighoz vale) jog, az 
„elfeledteteshez vale) jog", tiltakozashoz yak) jog, az adatkezeles korLitozisahoz vale) jog, visszavonas 
joga, birOsighoz fordulas joga, hatosighoz fordulas joga. 

Az erintett a jelen tajekortato melleldetekent becsatolt es annak elvalaszthatatlan reszet kepezo erintett 
altal megtett hozzajarulo nyilatkozata az adatkezelohoz cimzett nyilatkozattal bartnikor visszavonhato. 

Az erintett tajekortatist kerhet szemelyes adatai kezeleser61, valamint kerheti szemelyes adatainak 
helyesbiteset, illetve - a kotelez6 adatkezelesek kivetelevel - torleset, visszavonisit, az adatkezeles 
korlatozasit, valamint elhet adathordozasi-, es tiltakozasi jogival az adat felvetelenel jelzett modon. 

Adithat6 tajekortatashoz val6 jog: Az erintett kerelmere a Tarsasig megfelel6 intezkedeseket hoz 
annak erdekeben, hogy az erintettek reszere a szemelyes adatok kezelesere vonatkozo, a GDPR 13. es 
a 14. cikkben emlitett valamennyi informaciot es a 15-22. es 34. cikk szerinti minden egyes 



tajekortatast tumor, atlithatO, erthet6 es konnyen hozzaferhet6 formaban, viligosan es kozerthet6en 
megfogalmazva nyojtsa. 

Az erintett hozzaferesehez vale) jog: Az erintett jogosult arra, hogy az adatkezel6t61 visszajelzest 
kapjon arra vonatkoz6an, hogy szemelyes adatainak kezelese folyamatban van-e, es ha ilyen adatkezeles 
folyamatban van, jogosult arra, hogy a szemelyes adatokhoz es a kiivetkez6 informaciokhoz 
hozzaferest kapjon: az adatkezeles celjai; az erintett szemelyes adatok kategariii; azon cimzettek vagy 
cimzettek kategoriii, akikkel, illetve amelyekkel a szemelyes adatokat kozoltek vagy kozolni fogjak, 
ideertve kiikiniisen a harmadik orszagbeli citnzetteket, illetve a nemzetkozi szervezeteket; a szemelyes 
adatok tarolisinak tervezett idOtartatna; a helyesbites, torles vagy adatkezeles korlatozasinak es a 
tiltakozas joga; a feliigyeleti hatOsighoz cimzett panasz benyajtasinak joga; az adatforrisokra 
vonatkozo informaci6; az automatizalt donteshozatal tenye, ideertve a profilalkotast is, valamint az 
alkalmazott logikara es arra vonatkozo ertheti5 informaci6k, hogy az ilyen adatkezeles milyen 
jelentoseggel bir, es az erintettre nezve milyen varhato kovetkezmenyekkel jar. Szemelyes adatok 
harmadik orszagba vagy nemzetkozi szervezet reszere torten tovabbitisa eseten az erintett jogosult 
arra, hogy tajekortatist kapjon a tovabbitisra vonatkozo megfele16 garanciakr61. A Tarsasig az 
adatkezeles targyat kepez6 szemelyes adatok masolatit az erintett rendelkezesere bocsatja. Az erintett 
altal kert tovabbi misolatokert az adatkezel6 az adminisztrativ kOltsegeken alapulo, eszszeni mertekfi 
apt szamithat fel. Az erintett kerelmere az informaci6kat a Tarsasag elektronikus formaban 
szolgaltatja. A tajekoz6dishoz vale) jog irisban az info@bmhnonprofit.hu  elerhetOsegen keresztiil 
gyakorolhat6. Az erintett reszere keresere — szemelyazonossiganak hitelt erdemlo igazolasa es 
beazonositasit kovet6en — szoban is adhato tajekortatis. 

Helyesbites joga: Az erintett kerheti a Tarsasig Kft. altal kezelt, ri vonatkozo pontatlan szemelyes 
adatok helyesbiteset es a hianyos adatok kiegesziteset. 

Elfeledteteshez vale jog: Az erintett az alabbi indokok valamelyikenek fennallasa eseten jogosult 
arra, hogy keresere a Tarsasag indokolatlan kesedelem nelkiil torolje a ri vonatkoz6 szemelyes 
adatokat: 

• szemelyes adatokra mar nincs sziikseg abbol a celb61, amelyb61 azokat gyfijtottek vagy mas modon 
kezeltek; 

• az erintett visszavonja az adatkezeles alapjat kepez6 hozzajarulasit, es az adatkezelesnek nincs mas 
jogalapja; 

• az erintett tiltakozik az adatkezeles ellen, es nincs elsobbseget elvez6 jogszerti ok az adatkezelesre; • 
a szemelyes adatokat jogellenesen kezeltek; 

• a szemelyes adatokat az adatkezelore alkalmazando unios vagy tagallami jogban elOirt jogi 
kotelezettseg teljesitesehez torolni kell; 

• a szemelyes adatok gyiijtesere informacios tarsadalommal iisszeftiggO szolgaltatisok kinalisaval 
kapcsolatosan keriilt sor. Az adatok torlese nem kezdemenyezhet6, ha az adatkezeles sziikseges: a 
velemenynyilvanitas szabadsigahoz es a tajekoz6dishoz vale) jog gyakorlisa celjab61; a szemelyes 
adatok kezeleset daft& az adatkezelore alkalmazando unios vagy tagglami jog szerinti kotelezettseg 
teljesitese, illetve kozerdekbol vagy az adatkezelOre ruhazott kozhatalmi jogositvany gyakorLisa 
kereteben vegzett feladat vegrehajtasa celjabol; a nepegeszsegiigy teriiletet erint6, vagy archivalisi, 
tudomanyos es tortenelmi kutatisi celb61 vagy statisztikai celbol, kozerdek alapjan; vagy jogi igenyek 
eloterjesztesehez, ervenyesitesehez, illetve vedelmehez. 

Az adatkezeles korlatozasahoz val6 jog: Az erintett keresere a Tarsasig korlatozza az adatkezelest, 



ha az alibbi feltetelek valamelyike teljesiil: 
• az erintett vitatja a szemelyes adatok pontossigit, ez esetben a korlatozas arra az idOtartamra 
vonatkozik, amely leherOve teszi, a szemelyes adatok pontossiganak ellenOrzeset; 
• az adatkezeles jogellenes, es az erintett ellenzi az adatok torleset, es ehelyett ken azok 
felhasznilasinak korlatozasit; 
• az adatkezelOnek mar nincs szfiksege a szemelyes adatokra adatkezeles celjabOl, de az erintett igenyli 
azokat jogi igenyek elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez; vagy 
• az erintett tiltakozott az adatkezeles ellen; ez esetben a korlitozis arra az idOtartamra vonatkozik, 
amig megillapitasra nem kerii1, hogy az adatkezelO jogos indokai elsObbseget elveznek-e az erintett 
jogos indokaival szemben. Ha az adatkezeles korlitozas ala esik, a szemelyes adatokat a tarolas 
kivetelevel csak az erintett hozzijirulisival, vagy jogi igenyek elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy 
vedelmehez, vagy mas termeszetes vagy jogi szemely jogainak vedelme erdekeben, vagy az UniO, illetve 
valamely tagallam fontos kozerdekebOl lehet kezelni. A Tirsasig az erintettet az adatkezeles 
korlatozasinak feloldasara elOzetesen tijekortatja. 

Adathordozashoz val6 jog: az erintett jogosult arra, hogy a ra vonatkozO, iltala az adatkezelO 
rendelkezesere bocsitott szemelyes adatokat tagolt, szeles korben hasznilt, geppel olvashatO 
formatumban megkapja, es ezeket az adatokat egy misik adatkezelOnek tovabbitsa. 

Tiltakozas joga: Az erintett jogosult arra, hogy a sajat helyzetevel kapcsolatos okokbOl barmikor 
dltakozzon szemelyes adatainak kozerdekii vagy az adatkezelOre ruhazott kozhatalrni jogositvany 
gyakorlasinak kereteben vegzett feladat vegrehajtasahoz szfikseges adatkezeles, vagy az adatkezelO 
vagy egy harmadik fel jogos erdekeinek ervenyesitesehez szfikseges kezelese ellen, ideertve az emlitett 
rendelkezeseken alapulO profilalkotast is. Tiltakozas eseten az adatkezelO a szemelyes adatokat nem 
kezelheti tovibb, kiveve, ha azt olyan kenyszeritO erejii jogos okok indokoljak, amelyek elsObbseget 
elveznek az erintett erdekeivel, jogaival es szabadsigaival szemben, vagy amelyek jogi igenyek 
eloterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez kapcsolOdnak. Ha a szemelyes adatok kezelese 
kozveden iizletszerzes erdekeben tortenik, az erintett jogosult arra, bogy barmikor tiltakozzon a ri 
vonatkozO szemelyes adatok e celbOltorten6 kezelese ellen, ideertve a profilalkotast is, amennyiben az 
a kozvetlen iizletszerzeshez kapcsolOdik. A szemelyes adatok kOzveden fizletszerzes erdekeben torten 
kezelese elleni tiltakozis eseten az adatokat e ce11361 a Tirsasig. nem kezeli. 

Automadzalt donteshozatal egyedi iigyekbe, beleertve a proldalkotist: Az erintett jogosult arra, hogy 
ne terjedjen ki ra az olyan, kizirOlag automatizalt adatkezelesen — ideertve a profilalkotast is — alapulO 
diintes hatilya, amely ra nezve joghatassal jarna vagy of hasonlOkeppen jelentris mertekben erintene. 
Nem alkalmazhatO a fenti jogosultsig, ha az adatkezeles az erintett es az adatkezelO kozotti szerzOdes 
megkotese vagy teljesitese erdekeben sziikseges; meghozatalat az adatkezelOre alkalmazandO olyan 
uniOs vagy tagallatni jog teszi lehetOve, amely az erintett jogainak es szabadsigainak, valamint jogos 
erdekeinek vedelmet szolgalO megfele16 intezkedeseket is megillapit; vagy az erintett kifejezett 
hozzajarulisin 

Visszavonas joga: Az erintett jogosult arra, bogy hozzajirulasit barmikor visszavonja. A hozzajarulas 
visszavonisa nem erinti a hozzajarulason alapulo, a visszavonis elotti adatkezeles jogszerCiseget. 
Eljarasi szabilyok: Az adatkezelO indokolatlan kesedelem nelkfil, de mindenfelekeppen a kerelem 
beerkezesetol szamitott egy hOnapon belfil tajekortatja az erintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti 
kerelem nyomin hozott intezkedesekrOl. Sziikseg eseten, figyelembe veve a kerelem osszetettseget es 
a kereltnek szimat, ez a hataridO tovabbi ket hOnappal meghosszabbithatO. A hataridO 



meghosszabbitisar61 az adatkezelo a kesedelem okainak megjelolesevel a kerelem kezhezvetelet61 
szamitott egy honapon belul tijekortatja az erintettet. Ha az erintett elektronikus aton nytijtotta be a 
kerelmet, a tijekortatis elektronikus titon keral megadisra, kiveve, ha az erintett azt maskent keri. 

Ha az adatkezel6 nem tesz intezkedeseket az erintett kerelme nyomin, kesedelem nelkal, de legkess5bb 
a kerelem beerkezeset61 szimitott egy honapon belal tajekortatja az erintettet az intezkedes 
elmaradasinak okairol, valamint arrol, hogy az erintett panaszt nyajthat be valamely felugyeleti 
hatosignal, es elliet birosigi jogorvoslati jogival. A Tarsasig Kft. a kert informiciokat es tajekortatist 
dijmentesen biztositja. Ha az erintett kerelme egyertelintien megalapozatlan vagy — kalonosen 
ismed6d5 jellege miatt — talzo, az adatkezelo, figyelemmel a kert informaci6 vagy tijekortatis 
nyajtasival vagy a kert intezkedes meghozatalival Oro adminisztrativ koltsegekre eszszera dijat 
szimolhat fel, vagy megtagadhatja a kerelem alapjan torten intezkedest. Az adatkezelo minden olyan 
cimzettet tijekortat az altala vegzett valamennyi helyesbitesr61, torlesrOl vagy adatkezeles-
korlatozasrol, akivel, illetve amellyel a szemelyes adatot kozoltek, kiveve, ha ez lehetetlennek bizonyul, 
vagy aranytalanul nagy erofeszitest igenyel. Az erintettet keresere az adatkezelo tijekortatja e 
cimzettekrol. Az adatkezeli5 az adatkezeles targyat kepezo szemelyes adatok masolatat az erintett 
rendelkezesere bocsatja. Az erintett altal kert tovabbi masolatokert az adatkezelo az adminisztrativ 
koltsegeken alapulo, eszszera mertekii dijat szamithat fel. Ha az erintett elektronikus aton nynjtotta be 
a kerelmet, az informaciok elektronikus formatumban keralnek rendelkezesre bocsatisra, kiveve, ha 
az erintett maskent keri. 

Az adatkezel6 felhivja az erintettek ftgyelmet, bogy az erintettek tajekortatis keresiiket, valamint egyeni 
jogaik gyakorlasival kapcsolatos kerelmeiket — ha azt jogszabily nem ki nem zarja — az 
info@bmhnonprofit.hu  cimre kaldhetik meg 

A hivatkozott jogszabilyok alapjin az erintett a szemelyes adatainak kezelesevel a Nemzeti 
Adatvedelmi es Informacioszabadsig Hatosig-hoz (NAIH) fordulhat 

ElerhetOsegei: 

Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsig Hatesig 

posta cim: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

1125 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: 	+36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

URL 	http://naih.hu  

Az erintett jogai megsertese eseten birosighoz is fordulhat. A birOsig az ugyben soron kival jar el. Azt, 
hogy az adatkezeles a jogszabilyban foglaltaknak megfelel, az adatkezelO koteles bizonyitani. Abban 
az esetben, ha az adatkezelo az erintett adatainak jogellenes kezelesevel vagy az adatbiztonsog 
kovetelmenyeinek megszegesevel az erintett szemelyisegi jogat megserti, az erintett az adatkezelotO1 



serelemdijat kovetelhet. 

Jelen Tajekortat6 elvalaszthatadan melleldetet kepezi a Tarsasag altal barmilyen forumon 
meghirdetett, a Tarsasiggal barmilyen tipusti foglakortatisi jogviszony letesitesehez 
sziikseges, az erintett Altai kitoltendo es a Tarsasag reszere megkiildendo erintetti nyilatkozat. 

A jelen Tajekortatoban nem rogzitett jogok es kotelezettsegek vonadrozasaban a hatalyos es 
kapcsoled6 jogszabalyi rendelkezesek az iranyadoak. 

Hozzajarul6 NYILATKOZAT 
szemelyes adatok megismeresehez es kezelesehez 

En 	  hozzijarulok a BMH 
Nonprofit Kft. (tovibbiakban: Adatkezel6) reszere fenti adataim kezelesehez, az alibbi 
feltetelekkel. 
Az adatkezelesre az Eurcipai Parlament es a Tanics (EU) 2016/679 rendelete az informacios 
onrendelkezesi jogirol es az informaciOszabadsigrol szolo 2011. evi CXII. torveny 
rendelkezesei az iranyadOak. Az adatszolgiltatis onkentes. 
Az adatkezeles jogalapja: az erintett hozzijirulisa 
Az adadcezeles celja: a Tarsasig altal a palyazati kiirisban, illashirdetesben meghatirozott 
parameterek szerinti megfelelo munkavillalo lEivalasztasa 
Erintettek kategoriai: a Tarsasig altal meghirdetett allaspilyazatra pilyazo termeszetes 
szemelyek 
Cimzeftek kategeoriai: nincsen 
Harmadik orszagba tovabbitas: nincsen 
Adattorlesre eloiranyzott hatarido: az allispilyizat Tirsasighoz torten beerkezeset61 
szamitott 1 ev 

A kezelt szemelyes adatok Wore 

Az erintett munkavillalo jelolt dontese alapjan megadhato adat: teljes nev, sziiletesi nev, e-
mail cim, telefonszam, nev, lakohely/tarteakodisi hely, sziiletesi hely es ido, iskolai 
vegzettsegre vonatkozo adatok, dokumentumok, nyelvtudist igazolo dokumentumok, 
nyelvvizsga bizonyitvany, szabadidOs tevekenysegre vonatkozo szemelyes adatok, csaladi 
allapotra vonatkozo szemelyes adatok. 
Az adatok megismerhetosege: Az erintett adatait kizarOlag a Tarsasig palyazatok 
elbiralasira feljogositott munkavallaloi, az erintett DPo, felettes szakteriileti vezeto, 
iigyvezet6 ismerhetik meg es kezelhetik. 

Jelen hozzajarulo nyilatkozat alairasival kifejezetten hozzajarulok ahhoz, hogy a Tarsasig 
az iltala meghirdetett illaspilyizatornmal kozolt valamennyi szemelyes adatomat annak a 
Tirsasighoz torten beerkezeset kovetO 1 evig kezelje. 

Hozzajarulok, hogy az Adatkezel6 reszemre postai iiton levelet, elektronikus titon e-mailt 
kiildjon. Ezen hozzajarulo nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik szemely 
reszere torteno atadasara, ez a torvenyben in kivetelekkel kizarolag az el6zetes 
hozzajarulasommal tortenhet. Jelen hozzajarul6 nyilatkozat barmikor korlitozas, feltetel es 
indoklis nelkiil visszavonhato. Kijelentem, hogy ezen hozzajarulisomat onkentesen, 
minden kiils6 befolyas nelkiil, a megfelelo tajekortatis es a vonatkozO jogszabilyi 
rendelkezesek ismereteben tettem meg. 

Kelt: 
	 ev 	 ho 	nap 



Nyilatkozattev6 alAirisa 

A fenti hozzajarulei nyilatkozata alapjan adatkezelesbe venni kivant szemelyes adatok: 

Nev: 
Lakcim: 
E-Mail: 
Telefonszam: 
Egyeb megjegyzes: 

Alulirott alairasommal hitelesitem, hogy az altalam kozolt szemelyes adatok a valOsignak 
mindenben megfelelnek. 

Nyilatkozattev6 alairisa 

,I, 	 . 	 ••• 	 ...• 



11. melleklet 
A Tarsasaggal munkaviszonyt, vagy foglalkortatisi jogviszonyt kottott munkavallalok 
szemelyes adatainak kezelesevel kapcsolatos adatvedelmi tajekortato 

ADATVEDELMI ES ADATKEZELESI TAJEKOZTATO 

I. 	A Tajekortato celja 

A jelen Tijekortato celja, hogy regzitse a BMH Nonprofit Kft. (szeldiely: 3527 Miskolc, Beseny6i tit 
26.) (a tovabbiakban: Tarsasig) munkaviszony vagy egyeb jogviszony fennallasa alatt alkalmazott 
adatvedelmi es adatkezelesi elveket es politikit. Celja tovabba, hogy a BMH Nonprofit Kft. altal kezelt 
valamennyi a Tarsasag altal alkalmazott munkavallalok munkaviszony vagy egyeb jogviszony fennallasa 
sorin kapcsolatos szemelyes adat kezelesere, tarolisara, tovabbitisara, torlesere, megsemmisitesere, az 
egyes erintetti jogok gyakorlasara vonatkozO adatvedelmi, adatkezelesi szemponni egyseges feltetel es 
normarendszert nigzitse. 

A Tirsasig mfikodese koreben alapelv, hogy a szemelyes adatok kezelese soran a tirsasig minden 
esetben torekszik az Europai Parlament es a Tanks altal elfogadott, a termeszetes szemelyeknek a 
szemelyes adatok kezelese tekinteteben thrten6 vedelmer61 es az ilyen adatok szabad aramlasirol, 
valamint a 95/46/EK iranyelv hatilyon Itival helyezesentil szell6 2016/679 Rendeletben foglaltak 
betartasira. 

Jelen adatvedelmi es adatkezelesi tajekortath az informacios onrendelkezesi jogr61 es az 
informicioszabadsagrol szolii 2011. evi CXII. torveny (a tovabbiakban: Info tv.), valamint a Munka 
Torvenykonyver61 sz616 2012. I. torveny rendelkezesinek megfeleleien kerfil rogzitesre. 

Az AdatkezelO adatai: BMH Nonprofit Kft. („Adatkezel6"). 
Szekhelye: 3527 Miskolc, Beseny6i tit 26. 
Kepviseli: Csehovitsne Nagy Zsuzsanna 
E-mail cime: infiabmhnonprofit.hu  
A BMH Nonprofit Kft-nel alkalmazott adatvedelmi tisztvisel6 megnevezese: dr. Nyilas Krisztina 
Elerhetiisegei: info@bmhnonprofit.hu  

II. Fogalom meghatirozasok 

1. erintett:• barmely meghatirozott, szemelyes adat alapjan azonositott vagy - kozvetlenill vagy kozvetve 
- azonosithani termeszetes szemely. Erintett tehit az adatkezel6 szolgaltatasait igenybe veva' nem 
termeszetes partnerenek kepvisel6i, kapcsolttartoi, munkavallakii. 

2. svmelyes adatt: azonositott vagy azonosithato termeszetes szemelyre („erintett") vonatkoz6 birmely 
informacio; azonosithato az a termeszetes szemely, aki kozveden vagy kozvetett mOdon, kulonosen 
valamely azonosito, peldaul nev, szam, helymeghatirozo adat, online azonosini vagy a termeszetes 
szemely testi, ftziologiai, genetikai, szellemi, gazdasigi, kulturalis vagy szocialis azonossigara 
vonatkozo egy vagy tobb tenyez6 alapjan azonosithato; 

3. adatkezeles: a szemelyes adatokon vagy adatillomanyokon automatizalt vagy nem automatizalt 
modon vegzett barmely miivelet vagy mfiveletek osszessege, igy a gyfijtes, nigzites, rendszerezes, 
tagolas, tarolas, italakitas vagy megvaltortatis, lekerdezes, betekintes, felhasznalas, kozles tovabbitas, 
terjesztes vagy egyeb me:don torten6 hozzaferhetfive tetel titjan, osszehangolis vagy osszekapcsolis, 
korlitozas, torles, illetve megsemmisites; 4. adattovabbitas: az adat meghatirozott harmadik szemely 



szantha torten hozzaferhetOve tetele. 
4. adattorles: az adat felismerhetedenne tetele oly modon, bogy a helyreallitisa tobbe nem lehetseges. 

5. adatkezel8.• adatkezelO: az a termeszetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem 
rendelkez6 szervezet, aki vagy amely oni.116an vagy masokkal egyiitt az adat kezelesenek celjat 
meghatirozza, az adatkezelesre (beleertve a felhasznalt eszkort) vonatkoz6 donteseket meghozza es 
vegrehajtja, vagy az adatfeldolgozoval vegrehajtatja. 

III. A szemelyes adatok kezelesenek alapelvei 

29. A szemelyes adatok kezeleset jogszenien es tisztessegesen, valamint az erintett szamira 
atLithat6 modon kell vegezni („jogszeriiseg, tisztesseg-es eljiras es idithatOsig"); 

30. A szemelyes adatok gyiljtese csak meghatirozott, egyertelmii es jogszerii celb61 tortenhet, es 
azokat a Tarsasig nem kezelheti ezekkel a celokkal ossze nem egyeztethetO modon. Nem 
minOsiil az eredeti cellal ossze nem egyeztethetOnek a kozerdelai archivalas celjab61, 
tudomanyos es tOrtenelmi kutatisi celb61 vagy statisztikai celb61 torten tovibbi adatkezeles 
(„celhoz kotottseg"); 

31. Az adatkezeles celjai szempontjab61 megfelelOek es relevansak kell, bogy legyenek, es a 
sziiksegesre kell korlitozOdniuk („adattakarekossig"); 

32. Pontosnak es sziikseg eseten naprakesznek kell 	minden eszszeni intezkedest meg kell 
tenni annak erdekeben, hogy az adatkezeles celjai szempontjab61 pontatlan szemelyes adatokat 
haladektalanul throljek vagy helyesbitsek („pontossig"); 

33. A szemelyes adatok tarolasinak olyan formiban kell tOrtennie, amely az erintettek azonositisat 
csak a szemelyes adatok kezelese celjainak eleresehez sziikseges ideig teszi lehetOve; a 
szemelyes adatok ennel hosszabb ideig torten tarolasara csak akkor keriilhet sor, amennyiben 
a szemelyes adatok kezelesere kozerdekii archivalas celjab61, tudominyos es tortenelmi kutatisi 
celb61 vagy statisztikai celb61 keral majd sor („korLitozott tarolhatosig"); 

34. Az aciatvedelmi rendelkezesek kezeleset oly modon kell vegezni, hogy megfele16 technikai vagy 
szervezesi intezkedesek alkalmazisaval biztositva legyen a szemelyes adatok megfele16 
biztonsiga, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelesevel, veleden elvesztesevel, 
megsemmisitesevel vagy kirosodisival szembeni vedehnet is ideertve („integritas es bizalmas 
jelleg"). 

35. A Tirsasig felelOs az elOzOekben meghatirozott alapelvek szerinti megfelelesert, tovibba 
kepesnek kell lennie e megfeleles igazolisara („elszamoltathatesig"). 

IV.Az erintett81 szarmaz6 szemelyes adatok kezelesere vonatkoze szabilyok: 

o Az adatkezeles jogalapja: a Tarsasig es foglalkortatisiban alio szemely kozotti 
munkaszerzOdeseben vagy egyeb foglakortatisi megillapodasiban foglaltak teljesitese 
az alabbi jogszabilyok alapjan: 

o a Munka torvenykonyver61 sz616 2012. evi I. torveny rendelkezesei alapjan 
o A Polgari Torvenykonyvnil sz616 2013. evi V. Torveny 6:272 § a megbizisi 

szerzOdes alapjan foglalkortatottak eseteben. 
o A tarsadalombiztositas ellatisair61 es magannyugdijra jogosultakr61, valamint e 

szolgaltatasok fedezeterOlsz616 1997. evi DOCK Torveny 
o A kotelez6 egeszsegbiztositasi ellatisr61sz616 1997. evi LXXXIII. torveny 
o A szemelyi jovedelemad6r61 sz616 1995. evi. CXVII. torveny 

Az adatkezeles celja: a Tarsasag altal alkalmazott munkavallal6k egyeb foglalkortatisaban 
ill6 szemely munkaszerzOdeseben, egyeb megallapodisaban foglaltaknak valo 
megfelelOseg vegrehajtasa, GDPR rendelet 

• 



Erintettek kategfiriii: a Tarsasig altal foglalkortatisi jogviszonyban alkalmazott 
munkavallalOk, munkavallalOkkal egy haztartisban elO szemelyek, kiskoth gyermekei 

Cfmzeftek kategoriii: a fentiekben meghatirozottak szerint gyfijtott, kezelt es tarok 
szemelyes adatokat a Tarsasig a munkaszerzOdesben, egyeb foglalkortatasi 
megallapodasban foglalt jogok es kotelezettsegek teljesiteseben reszt vevO, az figyvezetO 
altal kifejezetten erre a tevekenysegre feljogositott munkavallalOi kezelhetik. (HR, 
konyveles, berszamfejtes, letiltasok kezelese, csalidi kedvezmenyek ervenyesitese, 
gazdasigi szakterulet, a Tarsasig Titkirsig, jogi szakterdlet). 

Harmadik orszagba tovabbitas: nem tortenik 

Adattorlesre eloiranyzott hatarido: a Tarsasignal alkalmazott munkavalla16 
munkaviszony egyeb foglakortatisi viszonyinak megszfinesenek, megsziintetesenek 
idOpontjatO1 szamitott 20 ev 

Technikai es szervezesi intezkedesek: a BMH Nonprofit Kft. a kozolt szemelyes 
adatok kezelesehez sziikseges technikai, informatikai eszkozoket dgy valasztja meg es 
dzemelted, hogy az adat kizarOlag az arra feljogositottak szamara legyen hozzaferhetO, 
hitelessege es hitelesitese biztositott legyen, valtozatlansiga igazolhatO, es a jogosulatlan 
hozzaferes ellen veded legyen. 

AdatkezelO semmilyen korfilmenyek kozott nem gytijt kfilonleges adatokat, azaz olyan 
adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti es etnikai kisebbseghez tartozisra, a politikai 
velemenyre vagy partalLisra, a vallisos vagy mas vilignezeti meggyOzOdesre, az erdek-
kepviseled szervezeti tagsagra, az egeszsegi allapotra, a kOros szenvedelyre, a szexualis eletre, 
valamint biintetett elOelette vonatkoznak. 

Adatvedelmi incidens eseten az AdatkezelO indokolatlan kesedelem nelkiil, legkesObb 72 
Oraval azutan, hogy az adatvedelmi incidens a tudomisara jutott, bejelenti a feliigyeleti 
hatOsignak, kiveve, ha az adatvedelmi incidens valOszinfisithetOen nem jar kockazattal a 
termeszetes szemelyek jogaira es szabadsigaira nezve. Azon nem vart esetben, ha a 
bejelentes nem tortenik meg 72 Oran belfil, AdatkezelO a bejelenteshez mellekeli a kesedelem 
igazolasira szolgal6 indokokat is. 

Amennyiben az adatvedelmi incidens valOszinfisithetOen magas kockazattal jar a 
termeszetes szemelyek jogaira es szabadsigaira nezve, az AdatkezelO indokolatlan 
kesedelem nelkul tajekortatja az erintettet az adatvedelmi incidensrOl. 

Az AdatkezelO az erintett reszere adott, a valOszinusithetOen magas kockazattal jarO 
adatvedelmi incidenssel kapcsolatos tajekortatisa soran: 

• viligosan es kozerthetoen ismerteti az adatvedelmi incidens jelleget; 
• infortniciOt nydjt a tovabbi tajekortatist adO egyeb kapcsolattartO never61 es 

elerhetOsegeirOl; 
• ismerteti az adatvedelmi incidensbOl eredO, valOszinfisithetO kovetkezmenyeket; 
• ismerteti az AdatkezelO alai az adatvidelini incidens orvoslasara tett vagy tervezett 

intezkedeseket, beleertve adott esetben az adatvedelmi incidensbOl ered6 esetleges 
hatranyos kovetkezmenyek enyhiteset celzO intezkedeseket. 

Az AdatkezelO jelen adatvedelmi tajekortatOban ismertetett szerint tajekortatja az 
Erintetteket, hogy a szemelyes adatok megadasa a munkaszerzOdes, vagy egyeb 
foglalkortatisi jogviszony letrejottehez, annak folyamatos fenntartisahoz, es a 
megallapodisban foglaltak betartisahoz sziiksegesek. 



A munkaviszony, egyeb foglalkortatisi jogviszony ktesitesenek, fennallisinak alapvet6 
feltetele, hogy a munkavallnlo, egyeb foglalkortatott, a hivatkozott es irinyado jogszabilyi 
rendelkezesek kapcsan kiilon figyelemmel van a gyermekek szemelyes adataira. Ennek 
megfelel6en a Adatkezelonel foglalkortatott szemelyek 16. eletevet be nem toltott 
gyermekei szemelyes adatainak kezekse sorin minden esetben hozzijirulast ad a 
gyermekek szemelyes adatainak kezelhetOsegehez. 

A fentiekben meghatirozott torvenyes kepvisel6t61 szarmazo erintetti hozzajiruLis jelen 
adatvedelmi tajekortat6 mellekletet es elengedhetetlen reszet kepezi. 

V. 	A munkaszerzodesben foglaltak barmelyik fel altali nem teljesites eseten jelen adatvedelmi 
thjekortatOban meghatirozott szemelyes adatok kezelesere az alabbi szabilyok 
vonatkoznak: 

Az adatkezeles jogalapja: a Tarsasig es foglalkortatisaban alio szemely kozotti 
munkaszerzOdeseben vagy egyeb foglakortatisi megallapodasiban foglaltak meg nem 
tartisa eseten a munkiltatO/foglalkortat6 Tirsasig jogos erdeke. (erdekmerlegelesi teszt 
kiilon mellekelve es kozzeteve) 

Az adatkezeles celja: a Tarsasig iltal alkalmazott munkavallakok egyeb foglalkortatisiban 
ilk, szemely munkaszerzOdeseben, egyeb megallapodasiban foglaltak meg nem tartisa 
eseten alkalmazott, igenybe vett eljarisok, jogkovetkezmenyek yak. megfelelOseg 
vegrehajtasa 

Erintettek kategoriai: a Tarsasig iltal foglalkortatasi jogviszonyban alkalmazott 
munkavillalok, munkavallakikkal egy hiztartisban 616 szemelyek, kiskorii gyermekei, a 
Tarsasig iigyvezetoje, jogi es egyeb kepviseletre jogosult egyeb szemelye 

Cimzettek kategoriii: a fentiekben meghatirozottak szerint gyfijtott, kezelt es tarok 
szemelyes adatokat a Tarsasig a munkaszerzOdesben, egyeb foglalkortatasi 
megallapodisban foglalt jogok es kotelezettsegek megsertese eseten tovabbitja az illetekes 
hatOsigok, birOsagok, egyen erintett szervezet szamira, garantalva es biztositva, hogy a 
kizarolag azon szervezetek reszere keriiljon tovibbitisra, amely szervezet az adott eljarassal 
kifejezetten erintett. 

Harmadik orszagba tovabbitas: nem tortenik 

Adattorlesre ekliranyzott hatarido: a Tarsasignil alkalmazott munkavallal6 
munkaviszony egyeb foglakortatisi viszonyinak megsziinesenek, megsziintetesenek 
idopontjat61 szimitott 20 ev 

Technikai es szervezesi intezkedeselc a BMH Nonprofit Kft. a kozolt szemelyes 
adatok kezelesehez sziikseges technikai, informatikai eszkozoket tigy valasztja meg es 
iizemelteti, hogy az adat kizarOlag az arra feljogositottak szamara legyen hozzaferhet6, 
hitelessege es hitelesitese biztositott legyen, valtozatlansiga igazolhato, es a jogosulatlan 
hozzaferes ellen vedett legyen. 

VI. 	A kezelt szemelyes adatok kore 

A Tarsasig munkavallakija kapcsin: 

csalidi es utoneve, 
sziiletesi neve, 



- sziiletesi helye es ideje, 
- allampolgarsiga, 
- torzsszama, 

anyja sziiletesi neve, 
- lakOhelyenek cime, 
- tartOzkodisi helye (amennyiben elter6 a lakethelyt61), 
- ad6azonosito jele, 
- tarsadalombiztositisi azonosit6 jele (TAJ szam), 
- nyugdijas torzsszim (nyugdijas munkavalial6 eseten), 
- foly6szamla szarna, 
- munkaviszony kezdO napja, 
- biztositasi jogviszony tipusa, 
- heti munka6rak szama, 
- telefonszama, 
- csaladi allapota, 
- vegzettseget igazol6 okminy masolati peldanya, 
- munka-alkalmassigi egeszsegiigyi igazolas, 

munkakore, 
orvosi alkalmassig tenye, 
ffialLison kiviili munkavegzes eseten 

o jogviszony jellege, 
o munkiltatO neve es szekhelye, 
o a filillason kivfili munkahelyen teljesitett havi itlagos munkaidii, 
o elvegzend6 tevekenyseg, 

- az Mt. 120. § alapjin jir6 potszabadsig igenybevetelevel kapcsolatosan 
o a rehabilitaci6s szakerfoi szery legalabb omen szizalekos mertekii 

egeszsegkarosodisat megallapitisit igazol6 okmany fenymisolata 
o fogyatekossigi timogatisra jogosultsigot igazol6 okmany fenymisolata, 
o vakok szemelyi jaradekara jogosultsigot igazol6 okmany fenymisolata, 

potszabadsig, csaladi adOkedvezmeny igenybe vetele, adOmentes termeszetbeni juttatasnak 
minfisfilo kedvezmenyes utazisi igazolvany igenylesenek vagy adOmentes iskolakezdesi tamogatis 
celiib61 munkavallal6 16. eletevet be nem toltott hozzatartoz6janak 

- sziiletesi helye es ideje, 
- lakcime, 
- anyja neve 
- tirsadalombiztositisi azonosit6 jele (TAJ szim) 
- ad6azonosit6 jele, 
- ervenyes diikigazolvany megletenek tenye 

potszabadsig, csaladi adOkedvezmeny igenybe vetele, adOmentes termeszetbeni juttatisnak 
minOsik6 kedvezmenyes utazisi igazolvany igenylesenek vagy adOmentes iskolakezdesi tamogatis 
celjab61 munkavillal6 16. eletevet betoltott hozzitartoz6janak, elettarsanak 

sziiletesi helye es ideje, 
- lakcime, 
- anyja neve 
- tarsadalombiztositisi azonosit6 jele (TAJ szim) 
- ad6azonosit6 jele, 

ervenyes diakigazolvany megletenek tenye 
Sajit tulajdonti gepjarrina adatai, forgahni engedely masolata, valamint amennyiben a gepjarrnti 
nem sajat tulajdonti, tigy kezelifik a gepjarrnii nyilvantartas szerinti tulajdonosinak szemelyes 
adatait, figy mint nevet, lakcimet, anyja nevet, sziiletesi helyet es idejet. 

A BMH Nonprofit Kft. szemelyes adatot a BMH Nonprofit Kft-vel munkaviszonyt egyeb 
foglalkortatasi jogviszonyt letesitett erintett szemelyes adatai kezeli. Az adatokat az Adatkezel6 
UgyvezetO &hal kiilon meghatalmazott, illetekes munkakorben foglalkortatott munkatirsai, kizarOlag a 
feladataik elvegzesehez elengedhetetleniil sziikseges mertekben kezelhetik. 

A szemelyes adatok kezelese tekinteteben a Tarsasig a hatilyos es iranyad6 jogszabilyi rendelkezesek 



szerint jir el. Az erintetteknek joguk van az adatkezelessel kapcsolatos jogaikat ervenyesittetni a 
jogszabilyi eloirasok szerint eloirisai szerint. 

A Tarsasig kotelezi magat, hogy gondoskodik az adatok biztonsigar61, megteszi tovibba azokat a 
technikai es szervezesi intezkedeseket es kialakitja azokat az eljarasi szabalyokat, amelyek biztositjik, 
hogy a felvett, tarok, illetve kezelt adatok vedettek legyenek, illeteileg megakadilyozza azok 
megsemmisiileset, jogosulatlan felhasznilisit, jogosulatlanul harmadik szemely szimara azokhoz 
torten6 hozzafereset es jogosulatlan megvaltortatisit. 

VII. Nem az erintettol szarmazo szemelyes adatok kezelesere vonatkozo szabalyok: 

Ha az erintett szemelyes adatait a Tarsasag nem az erintettO1 szerezte meg, Ugy az adatkezelO Tarsasig 
az erintett rendelkezesere bocsitja a jelen adatvedelmi tajekortatOban reszletesen meghatirozott 
valamennyi erintettet erinto szemelyes adat kezelesere vonatkozO informaciOt, a Tarsasig annak 
tudomisra jutasit61, megszerzeset61 szamitott esszerti hatatidOn beliil, legkesObb 30 napon beta Ha 
a szemelyes adatokat az illetOvel vale) kapcsolattartas celjara hasznaljak fel, a kezelt szemelyes adatokrol 
torteno tijekortatisnak legalabb az erintettel vale) else) kapcsolatfelvetelkor meg kell tortennie erintetti 
reszrol. Ha az adatkezelo a szemelyes adatokat a megszerzesiik celjatO1 eltero celra kivinja hasznalni 
vagy az eredeti celtO1 elterei celra kivinja hasznalni, ugy valamennyi relevins az elOzO pontokban 
reszletesen ismertetett informiciOkrOl sziikseges az erintettet tijekortatni. 

Ilyen esetben az adatkezelO tijekortatja az erintettet a szemelyes adatok forrisar61, adott esetben arrOl 
is, hogy az adatok nyilvanosan hozzaferheto forrasokba szarmaznak-e, illetve az altala kezelt 
szemelyes adatok korer61. 

VIII. Adat es informaciofeldolgozas kortis szabilyai 

1. A Tarsasig az altala kezelt szemelyes adatokat maga dolgozza fel, es kezeli. 

IX. Adattovabbitas lehetosege 
A Tarsasig mint adatkezelO jogosult es ki5teles minden olyan rendelkezesere allO es altala 
szabilyszerlien tirolt szemelyes adatot az illetekes hatOsigoknak tovabbitani, amely adattovibbitasira 
of jogszabily vagy jogerOs hatOsigi kotelezes kotelezi. Ilyen adat tovabbitasa, valamint az ebbOl 
szarmazO kovetkezmenyek miatt adatkezelO nem tehetO felelOsse. 
A Tarsasig sajat szervezeti egysegei reszere a munkavillal6 vagy egyeb foglalkortatasi jogviszonyban 
alkalmazott erintett szemelyes adatait tovabbith.atja, amennyiben az a munkaszerzOdes vagy egyeb 
foglalkortatasi megallapodisban foglaltak megtartisahoz sziiksegesek. 
Az adattovabbitas jogalapja ebben az esetben: a szerzodes teljesitesehez sziikseges (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdes b) pontja 

IX. Jogetvenyesites Iambs szabilyai 

Az Info tv., valamint az EurOpai Parlament es a Tanics (EU) 2016/679 rendelete alapjan az erintett 
jogai a kovetkezeik fiiggetleniil attOl, hogy a szemelyes adatok az erintett61 szirmaznak vagy mas 
forrisb61, atlithatO tajekortatis joga, hozzaferes joga, a helyesbites joga, adathordozhatOsighoz vale) 
jog (ez a jog kizarOlag a IV. pontban illeti meg az erintettet, a XII. pontban nem ervenyesithetO jog) az 
„elfeledteteshez vale) jog", tiltakozashoz vale) jog, az adatkezeles korlatozasihoz vale) jog, visszavonas 
joga, birOsighoz fordulas joga, hatOsighoz fordulis joga. 



Az erintett tajekortatist kerhet szemelyes adatai kezeleser61, valamint kerheti szemelyes adatainak 
helyesbiteset, illetve - a kotelez6 adatkezelesek kivetelevel - torleset, visszavonasit, az adatkezeles 
korlatozisit, valamint elhet adathordozasi-, es tiltakozasi jogival az adat felvetelenel jelzett mOdon. 

Atlithat6 tijekortatashoz vale jog: Az erintett kerelmere a Tarsasig megfelelO intezkedeseket hoz 
annak erdekeben, hogy az erintettek reszere a szemelyes adatok kezelesere vonatkoz6, a GDPR 13. es 
a 14. cikkben emlitett valamennyi informaciOt es a 15-22. es 34. cikk szerinti minden egyes 
tajekortatist tumor, adithatO, erthetO es konnyen hozzaferhetO formaban, vilagosan es kozerthethen 
megfogalmazva nytijtsa. 

Az erintett hozzaferesehez vale, jog: Az erintett jogosult arra, hogy az adatkezelOtO1 visszajelzest 
kapjon arra vonatkortian, hogy szemelyes adatainak kezelese folyamatban van-e, es ha ilyen adatkezeles 
folyamatban van, jogosult arra, hogy a szemelyes adatokhoz es a kovetkez6 infortniciOkhoz 
hozzaferest kapjon: az adatkezeles celjai; az erintett szemelyes adatok kategOriii; azon cimzettek vagy 
cimzettek kategOriii, akikkel, illetve amelyekkel a szemelyes adatokat kezeltek vagy kozolni fogjak, 
ideertve kiihinosen a harmadik orszagbeli cimzetteket, illetve a nemzetkozi szervezeteket; a szemelyes 
adatok tarolisinak tervezett idOtartama; a helyesbites, torles vagy adatkezeles korlatozasinak es a 
tiltakozas joga; a feliigyeleti hatOsighoz cimzett panasz benyiljtasinak joga; az adatforrisoltra 
vonatkozO informaci6; az automatizalt donteshozatal tenye, ideertve a profiLilkotast is, valamint az 
alkalmazott logikara es arra vonatkozO erthetO informaciOk, hogy az ilyen adatkezeles milyen 
jelentOseggel bir, es az erintettre nezve milyen varhatO kovetkezmenyekkel jar. Szemelyes adatok 
harmadik orszagba vagy nemzetkozi szervezet reszere torten tovabbitasa eseten az erintett jogosult 
arra, hogy tajekortatist kapjon a tovabbitasra vonatkozO megfelelO garanciakrOl. A Tarsasig az 
adatkezeles targyat kepez6 szemelyes adatok masolatat az erintett rendelkezesere bocsatja. Az erintett 
altal kert tovabbi masolatokert az adatkezelO az adminisztrativ koltsegeken alapu145, eszszerti mertekii 
dijat szamithat fel. Az erintett kerelmere az informaciOkat a Tarsasig elektronikus forrnaban 
szolgaltatja. A tajekozOdashoz vale, jog irisban az info@bmhnonprofit.hu  elerhetOsegen keresztiil 
gyakorolhath. Az erintett reszere keresere — szemelyazonossiganak hitch erdetn16 igazolisa es 
beazonositisit kovetOen — szOban is adhatO tajekortatis. 

Helyesbites joga: Az erintett kerheti a Tarsasig Kft. altal kezelt, ra vonatkozO pontatlan szemelyes 
adatok helyesbiteset es a hianyos adatok kiegesziteset. 

Elfeledteteshez val6 jog: Az erintett az alabbi indokok valamelyikenek fennillasa eseten jogosult 
arra, hogy keresere a Tarsasig indokolatlan kesedelem nelkill torolje a ra vonatkozO szemelyes 
adatokat: 

• szemelyes adatokra mar.  nincs szukseg abbOl a celb61, amelybOl azokat gyiljtottek vagy mas mOdon 
kezeltek; 

• az erintett visszavonja az adatkezeles alapjat kepez6 hozzajarulasit, es az adatkezelesnek nincs mas 
jogalapja; 

• az erintett tiltakozik az adatkezeles ellen, es nincs elsObbseget elvez6 jogszerti ok az adatkezelesre; • 
a szemelyes adatokat jogellenesen kezeltek; 

• a szemelyes adatokat az adatkezelOre alkalmazandO uniOs vagy tagallami jogban elOirt jogi 
kotelezettseg teljesitesehez torolni kell; 

• a szemelyes adatok gyajtesere infon-naciOs tarsadalommal osszeftigg6 szolgaltatisok kinalasival 
kapcsolatosan keralt sor. Az adatok torlese nem kezdemenyezhetO, ha az adatkezeles szukseges: a 
velemenynyilvanitis szabadsigahoz es a tajekozOdishoz val6 jog gyakorlasa celjabOl; a szemelyes 



adatok kezeleset elOirO, az adatkezelOre alkalmazandO mien vagy tagallami jog szerinti kotelezettseg 
teljesitese, illetve kozerdekbOl vagy az adatkezelOre ruhazott kozhatalmi jogositviny gyakorlasa 
kereteben vegzett feladat vegrehajtasa celjabOl; a nepegeszsegiigy teriiktet erintO, vagy 
tudotnanyos es tortenelmi kutatisi celbol vagy statisztikai celb61, kiizerdek alapjan; vagy jogi igenyek 
elOterjesztesehez, ervenyesitesehez, illetve vedelmehez. 

Az adatkezeles korlatozasahoz vale) jog: Az erintett keresere a Tarsasig korlitozza az adatkezelest, 
ha az alabbi feltetelek valamelyike teljesiil: 
• az erintett vitatja a szemelyes adatok pontossigat, ez esetben a korlatozas arra az idOtartamra 
vonatkozik, amely lehetOve teszi, a szemelyes adatok pontossaginak ellenOrzeset; 
• az adatkezeles jogellenes, es az erintett ellenzi az adatok torleset, es ehelyett keri azok 
felhasznalisinak korlatozasit; 
• az adatkezelOnek mar nincs sziiksege a szemelyes adatokra adatkezeles celjabOl, de az erintett igenyli 
azokat jogi igenyek elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez; vagy 
• az erintett tiltakozott az adatkezeles ellen; ez esetben a korlatozas arra az idOtartamra vonatkozik, 
amig megallapitisra nem keriil, hogy az adatkezelO jogos indokai elsObbseget elveznek-e az erintett 
jogos indokaival szemben. Ha az adatkezeles korlitozas ala esik, a szemelyes adatokat a tarolis 
kivetelevel csak az erintett hozzajirulasival, vagy jogi igenyek elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy 
vedelmehez, vagy mas termeszetes vagy jogi szemely jogainak vedelme erdekeben, vagy az UniO, illetve 
valamely tagallam fontos kozerdekebOl lehet kezelni. A Tarsasig az etintettet az adatkezeks 
korlatozasinak feloldisarOl elOzetesen tajekortatja. 

Adathordozashoz vale) jog: az erintett jogosult arra, hogy a ri vonatkozO, iltala az adatkezelO 
rendelkezesere bocsatott szemelyes adatokat tagolt, szeles korben hasznalt, geppel olvashatO 
formitumban megkapja, es ezeket az adatokat egy masik adatkezelOnek tovabbitsa. (kizarOlag jelen 
adatvedelmi tijekortatO IV. pontjaban meghatirozott jogalap eseten kerheti az Erintett a TarsasigtO1) 

Tiltakozas joga: Az erintett jogosult arra, hogy a sajat helyzetevel kapcsolatos okokbOl binnikor 
tiltakozzon szemelyes adatainak kozerdekii vagy az adatkezelOre ruhazott kozhataltni jogositvany 
gyakorlasinak kereteben vegzett feladat vegrehajtasahoz sziikseges adatkezeles, vagy az adatkezelO 
vagy egy harmadik fel jogos erdekeinek ervenyesitesehez sziikseges kezekse ellen, ideertve az emlitett 
rendelkezeseken alapulO profilalkotast is. Tiltakozas eseten az adatkezelO a szemelyes adatokat nem 
kezelheti tovabb, kiveve, ha azt olyan kenyszeritO erejii jogos okok indokolja, amelyek elsObbseget 
elveznek az erintett erdekeivel, jogaival es szabadsigaival szemben, vagy amelyek jogi igenyek 
elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez kapcsolOdnak. Ha a szemelyes adatok kezelese 
kozvetlen iizletszerzes erdekeben tOrtenik, az erintett jogosult arra, hogy birmikor tiltakozzon a ri 
vonatkozO szemelyes adatok e celbOl torten6 kezelese ellen, ideertve a profilAkotist is, amennyiben az 
a kozvetlen iizletszerzeshez kapcsolOdik. A szemelyes adatok kozvetlen iizletszerzes erdekeben torten6 
kezekse elleni tiltakozis eseten az adatokat e celbed a Tarsasig. nem kezeli. 

Autornatizalt donteshozatal egyedi iigyekbe, beleertve a profilalkotast: Az erintett jogosult arra, hogy 
ne terjedjen Id ra az olyan, kizarOlag automatizilt adatkezelesen — ideertve a profilalkotast is — alapulO 
dontes hatilya, amely ri nezve joghatassal jarna vagy of hasonlOkeppen jelentOs mertekben erintene. 
Nem alkalmazhatO a fenti jogosultsig, ha az adatkezeles az erintett es az adatkezelO kOzotti szerzOdes 
megkotese vagy teljesitese erdekeben sziikseges; meghozatalat az adatkezelOre alkalmazandO olyan 
uniOs vagy tagallatni jog teszi lehetOve, amely az erintett jogainak es szabadsigainak, valamint jogos 
erdekeinek vedelmet szolgil6 megfelelO intezkedeseket is mego.11apit; vagy az erintett kifejezett 



hozzajarulasan alapul. 

Visszavonas joga: Az erintett jogosult arra, hogy hozzajartilasit barmikor visszavonja. A hozzajarulas 
visszavonisa nem erinti a hozzajarulason alapule., a visszavonis elOtti adatkezeles jogszeraseget. 
Eljarasi szabilyok: Az adatkezelO indokolatlan kesedelem nelkul, de mindenfelekeppen a kerelem 
beerkezeset61 szamitott egy hOnapon belid tajekortatja az erintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti 
kerelem nyomin hozott intezkedesekrOl. Sziikseg eseten, figyelembe veve a kerelem osszetettseget es 
a kerelmek szamat, ez a hataridO tovabbi ket hOnappal meghosszabbithato. A hataridO 
meghosszabbitasirol az adatkezelO a kesedelem okainak megjelolesevel a kerelem kezhezvetelet.51 
szamitott egy honapon beliil tajekortatja az erintettet. Ha az erintett elektronikus titon nytijtotta be a 
kerehnet, a tajekortatis elektronikus fiton keriil megadisra, kiveve, ha az erintett azt rniskent keri. 

Ha az adatkezelO nem test intezkedeseket az erintett kerelme nyomin, kesedelem nelkiil, de legkesObb 
a kerelem beerkezeset61 szamitott egy honapon beldl tajekortatja az erintettet az intezkedes 
elmaradisinak °hired, valamint arrOI, hogy az erintett panaszt nytijthat be valamely feldgyeleti 
hatOsignil, es elhet birOsigi jogorvoslati jogival. A Tarsasig Kft. a kert informaciokat es tajekortatast 
dijmentesen biztositja. Ha az erintett kerelme egyertelmilen megalapozatlan vagy — killonosen 
ismetlOdO jellege miatt — talzo, az adatkezelO, figyelemmel a kert informaciO vagy tajekortatis 
nytijtasival vagy a kert intezkedes meghozatalival jar6 adminisztrativ koltsegekre eszszeril dijat 
szamolhat fel, vagy megtagadhatja a kerelem alap* torten6 intezkedest. Az adatkezelo minden olyan 
cimzettet tajekortat az iltala vegzett valamennyi helyesbitesr61, torlesrOl vagy adatkezeles-
korlatozisr61, akivel, illetve amellyel a szemelyes adatot kozoltek, ldveve, ha ez lehetetlennek bizonyul, 
vagy aranytalanul nagy erOfeszitest igenyel. Az erintettet keresere az adatkezelO tajekortatja e 
cimzettekrOl. Az adatkezelO az adatkezeles targyat kepez6 szemelyes adatok masolatit az erintett 
rendelkezesere bocsatja. Az erintett altal kert tovabbi masolatokert az adatkezelO az adtninisztradv 
koltsegeken alapulO, eszszerti mertelui dijat szamithat fel. Ha az erintett elektronikus titon nyitjtotta be 
a kerelmet, az informaciak elektronikus formatumban kedilnek rendelkezesre bocsatisra, ldveve, ha 
az erintett miskent keri. 

Az adatkezelO felhivja az erintettek figyelmet, hogy az erintettek tajekortatis keresiiket, valamint egyeni 
jogaik gyakorlasival kapcsolatos kerelmeiket — ha azt jogszabily nem ki nem zarja — az 
info@bmhnonprofit.hu  cimre kiildhetik meg 

A hivatkozott jogszabilyok alapjan az erintett a szemelyes adatainak kezelesevel a Nemzeti 
Adatvedehni es InformaciOszabadsig HatOsig-hoz (NAIH) fordulhat 

ElerhetOsegei: 

Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsig Hatosag 

posta cim: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

cim: 	1125 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: 	+36 (1) 391-1410 



E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

URL 	http://naih.hu  

Az erintett jogai megsertese eseten birOsighoz is fordulhat. A birosig az iigyben soron kiviil jar el. Azt, 
hogy az adatkezeles a jogszabilyban foglaltaknak megfelel, az adatkezelO koteles bizonyitani. Abban 
az esetben, ha az adatkezelO az erintett adatainak jogellenes kezelesevel vagy az adatbiztonsig 
kiivetelmenyeinek megszegesevel az erintett szemelyisegi jogat megserti, az erintett az adatkezelOtO1 
serelemdijat kovetelhet. 

Jelen Tajekortat6 elvalaszthatadan mellekletet kepezi a Tarsasag Altai barmilyen tipus6 
foglakortatisi jogviszonyban foglalkortatott szemely 16. eletevet be nem toltott 
gyermekeknek szemelyes adataira vonatkoz6, a Tarsasig reszere megkiildendo erintetti 
nyilatkozat. 

A jelen Tajekortatoban nem rogzitett jogok es kotelezettsegek vonatkozasaban a hatalyos es 
kapcsolod6 jogszabalyi rendelkezesek az iranyad6ak. 

Hozzajarul6 NYILATKOZAT 
szemelyes adatok kezelesehez, taraisahoz, feldolgozasahoz 

En 	 mint a BMH Nonprofit Kft. (a 
tovabbiakban: AdatkezelO) foglalkortatisaban allo szemely hozzajarulok , hogy az AdatkezelO kiskoni, 
16. eletevet be nem toltott gyermeke(i)m szemelyes adatait kezelhesse. 
Az adatkezelesre az EurOpai Parlament es a Tanics (EU) 2016/679 rendelete az informacios 
onrendelkezesi jogar61 es az informacioszabadsigrol sz616 2011. evi CXII. torveny rendelkezesei az 
iranyadoak. Az adatszolgaltatis onkentes, ugyanakkor a foglalkortatisi jogviszony soran 
ervenyesitendO jogok es kotelezettsegek teljesitesehez kotelezOen sziiksegesek. 

Az adatkezeles jogalapja: az erintett torvenyes kepviselOjenek hozzajirulasa 
Az adatkezeles MO: az AdatkezelO es az erintett torvenyes kepviselOjenek foglalkortatisi 
jogviszonya alapjan ervenyesithetO jogok es kotelezettsegek kotelez6 teljesitese 
Erintettek kategeriai: a Tarsasig altal foglalkortatottak 16. eletevet be nem toltott gyermek(ek) 

Cimzettek kategariai es adattovabbitas: a fentiekben meghatirozottak szerint gyiijtott, kezelt es 
tarok szemelyes adatokat a Tarsasig a munkaszerzOdesben, egyeb foglalkortatisi megallapodisban 
foglalt jogok es kotelezettsegek megsertese eseten tovabbitja az illetekes hatOsigok, birOsagok, egyen 
erintett szervezet szamara, garantalva es biztositva, bogy a kizarolag azon szervezetek reszere keriiljon 
tovabbitisra, amely szervezet az adott eljarassal kifejezetten erintett. 

Harmadik orszagba tovabbitas: nincsen 

Adattodesre eloiranyzott hatarido: a Tarsasagnal alkalmazott munkavallalo munkaviszony egyeb 
foglakortatisi viszonyinak megszlinesenek, megsziintetesenek idOpontjatO1 szamitott 50 ev 

A kezelt szemelyes adatok kore 

Az erintett munkavallal6 jelolt dontese alapjan megadhat6 adat: teljes nev, szilletesi nev, 
lakOhely/tartOzkodisi hely, szilletesi hely es idO, iskolai vegzettsegre vonatkozO adatok, adoszam, 
TAJ szam, torvenyes kepviselO megnevezese, oktatisi intezmeny, dokumentumok, nyelvtudist 



igazolo dokumentumok, nyelvvizsga bizonyitvany, 
Az adatok megismerhet6sege: az erintett adatait kizarolag a Tarsasag erre killon feljogositott 
munkavallalOi, az erintett adatvedehni felel6s, felettes szakterilleti vezetO, ugyvezet6 ismerhetik meg 
es kezelhetik. 

Jelen hozzajirulo nyilatkozat alairisival kifejezetten hozzijarulok ahhoz, hogy a Tarsasig kiskorti, 
16. eletevet be nem toltott gyermekemr61 kozolt valamennyi szemelyes adatat annak a Tarsasighoz 
torten beerkezeset kovetO 5 evig kezelje. 

Hozzajirulok, hogy az AdatkezelO reszemre postai titon levelet, elektronikus uton e-mailt kiildjon. 
Ezen hozzijarulO nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik szemely reszere torten6 
itadasara, ez a tOrvenyben irt kivetelekkel kizarOlag az elOzetes hozzajarulasommal tortenhet. Jelen 
hozzajarulo nyilatkozat barmikor korlatozas, feltetel es indoklas nelkul visszavonhat6. Kijelentem, 
hogy ezen hozzijarulasomat onkentesen, minden kii1s6 befolyis nelkiil, a megfele16 tajekortatas es a 
vonatkoz6 jogszabilyi rendelkezesek ismereteben tettem meg. 

Kelt• 	 ev 	 11(i 	nap 

NyilatkozattevO alairisa 

BMH Nonprofit Kft. 

Egyeb torvenyes kepviselO alairasa 

Az adatkezelesi tajekortatoban foglaltakat megertettem, tudomasul vettem: 

Kelt. 	  

Erintett alairasa 



12. melleklet a munkavallalok es egyeb foglalkortatottak munkaltato ellenorzes 

szemelyes adatainak kezelesereil szolo adatvedelmi tajekortato 

ADATVEDELMI ES ADATKEZELESI TAJEKOZTATO 

I. 	Jelen dokumentum MO: 

A jelen dokumentum celja, hogy rogzitse a BMH Nonprofit Kft. (szekhely: 3527 Miskolc, BesenyOi tit 
26.) (a tovabbiakban: Tarsasig) altal alkalmazott foglalkortatott szemelyek munkaellenOrzesi eliaras 
soran alkalmazandO adatvedelmi es adatkezeksi elveket es politikat. Celia tovabba, hogy a BMH 
Nonprofit Kft. altal kezelt valamennyi foglalkortatott munkaellenOrzesevel kapcsolatos szemelyes adat 
kezelesere, tarolasara, tovabbitisira, torlesere, megsemmisitesere, az egyes erintetti jogok gyakorLisira 
vonatkozO adatvedelmi, adatkezeksi szempontii egyseges feltetel es normarendszert rogzitse. 

A Tirsasig miikOdese koreben alapelv, hogy a szemelyes adatok kezelese sorin a tarsasig minden 
esetben torekszik az Eurepai Parlament es a Tanks altal elfogadott, a termeszetes szemelyeknek a 
szemelyes adatok kezelese tekinteteben torten6 vedeknereil es az ilyen adatok szabad aramlisartil, 
valamint a 95/46/EK iranyelv hatilyon kiviil helyezeser61 sz616 2016/679 Rendeletben foglaltak 
betartasira. 

Jelen adatvedelmi es adatkezeksi tajekortatO az informaciOs onrendelkezesi jogrOl es az 
informacioszabadsigr61 sz616 2011. evi CXII. torveny (a tovabbiakban: Info tv.), valamint a Munka 
Torvenykonyver61 szolo 2012. I. torveny rendelkezesinek megfelelOen kerill rogzitesre. 

Az AdatkezelO adatai: BMH Nonprofit Kft. („Adatkezel6"). 
Szeldielye: 3527 Miskolc, BesenyOi tit 26. 
Kepviseli: Csehovitsne Nagy Zsuzsanna 
E-mail cime: info@bmhnonprofit.hu   
Adatvedelmi tisztviselei neve: dr. Nyilas Krisztina 
Adatvedeltni tisztviselO elerhetOsege: info@bmhnonprofit.hu  

II. Fogalom meghatarozasok 

1. erintett: barmely meghatirozott, szemelyes adat alapjan azonositott vagy - kozvetleniil vagy kozvetve 
- azonosithatO termeszetes szemely. Erintett tehat az adatkezelO szolgaltatasait igenybe vevO nem 
termeszetes partnerenek kepviselOi, kapcsolttart6i, munkavalla16i. 

2. semeiyes adat: azonositott vagy azonosithatO termeszetes szemelyre („erintett") vonatkozO barmely 
informacien azonosithatO az a termeszetes szemely, aki kozveden vagy kOzvetett mcidon, kiikinosen 
valamely azonositO, peldaul nev, szam, helymeghatirozO adat, online azonositO vagy a termeszetes 
szemely testi, fiziolOgiai, genetikai, szellemi, gazdasigi, kulturalis vagy szocialis azonossigara 
vonatkozO egy vagy tobb tenyez6 alapjan azonosithatO; 

3. adatkezeks: a szemelyes adatokon vagy adatillomanyokon automatizalt vagy nem automatizili 
mOdon vegzett barmely mfivelet vagy miiveletek osszessege, igy a gyiljtes, rogzites, rendszerezes, 
tagolas, tirolas, atalakitas vagy megvidtortatis, lekerdezes, betekintes, felhasznalas, kOzles tovibbitas, 
terjesztes vagy egyeb mOdon torten6 hozzaferhetOve tetel utjan, osszehangolas vagy osszekapcsolas, 
korlatozas, torles, illetve megsemmisites; 4. adattovabbitas: az adat meghatirozott harmadik szemely 



szamara torten6 hozziferhet6ve tetele. 
4. adattorler: az adat felismerhetedetme tetele oly modon, hogy a helyreallitisa tobbe nem lehetseges. 

5. adatkezelt• adatkeze16: az a termeszetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem 
rendelkez6 szervezet, aki vagy amely onallOan vagy masokkal egyiitt az adat kezelesenek celjat 
meghatirozza, az adatkezelesre (beleertve a felhasznalt eszkOzt) vonatkoz6 donteseket meghozza es 
vegrehajtja, vagy az adatfeldolgoz6val vegrehajtatja. Jelen, a munkavallal6i munkaer6felvetelhez 
kapcsol6d6 szemelyes adatok kezelesehez kapcsol6d6an az adatkezel6 a BMH Nonprofit Kft.. 
iigyvezet6je iltal ki.ilon erre a feladatra meghatirozott munkavillal6i. 

III. A szemelyes adatok kezelesenek alapelvei 

36. A szemelyes adatok kezeleset jogszeraen es tisztessegesen, valamint az erintett szamara 
atlithat6 modon kell vegezni („jogszer6seg, tisztesseges eliiris es itlithatOsig"); 

37. A szemelyes adatok gyajtese csak meghatarozott, egyertelmii es jogszer6 celb61 tortenhet, es 
azokat a Tarsasag nem kezelheti ezekkel a celokkal ossze nem egyeztethet6 modon. Nem 
minOsid az eredeti cellal ossze nem egyeztethetOnek a kozerdek6 archivilis celjab61, 
tudomanyos es tortenelmi kutatisi celb61 vagy statisztikai celb61 tOrten6 tovibbi adatkezeles 
(„celhoz kOtottseg"); 

38. Az adatkezeles celjai szempontjab61 megfelel6ek es relevansak kell, hogy legyenek, es a 
sziiksegesre kell korlitozOdniuk („adattakarekossig"); 

39. Pontosnak es szilkseg eseten naprakesznek kell 	minden eszszer6 inthzkedest meg kell 
tenni annak erdekeben, hogy az adatkezeles celjai szempontjab61 pontatlan szemelyes adatokat 
haladektalanul toroljek vagy helyesbitsek („pontossig"); 

40. A szemelyes adatok tarolasinak olyan formiban kell tortennie, amely az erintettek azonositasit 
csak a szemelyes adatok kezelese celjainak eleresehez szukseges ideig teszi lehet6ve; a 
szemelyes adatok ennel hosszabb ideig torten6 tarolisara csak akkor keruiliet sor, amennyiben 
a szemelyes adatok kezelesere kozerdekti archivilas celjab61, tudomanyos es torteneltni kutatasi 
celb61 vagy statisztikai celb61 keriil majd sor („korlitozott tarolhatosig"); 

41. Az adatvedelmi rendelkezesek kezeleset oly modon kell vegezni, hogy megfele16 technikai vagy 
szervezesi intezkedesek alkalmazasival biztositva legyen a szemelyes adatok megfele16 
biztonsiga, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelesevel, veletlen elvesztesevel, 
megsemtnisitesevel vagy kirosodisaval szembeni vedelmet is ideertve („integritis es bizalmas 
jelleg"). 

42. A Tarsasig felel6s az el6z6ekben meghatirozott alapelvek szerinti megfelelesert, tovabba 
kepesnek kell lennie e megfeleles igazolisita („elszamoltathatOsig"). 

A munkaltat6 ellenOrizheti a munkavallal6kat a munkaviszonyb61 ered6 kotelezettsegek 
teljesitese celjab61 munkaviszonnyal Osszefugg6 magatartisa koreben. Az ellenOrzesre a 
munka torvenykonyve [11.§ (1)-(2)] ad jogalapot, amely a Tarsasig jogos erdeket 
velelmezi. 

A tirsasignal e-mail cimet, bizonyos beosztasokhoz ceges telefont kapnak a 
munkavillal6k es egyeb foglalkortatottak. Az irodai dolgozOk szamara a ceg 
szamithgepet (laptop, asztali gep formajaban) is biztosit. 

Mivel Tarsasig tulajdonat kepez6 szemelyi szimit6gepeket es laptopokat, ceges e-mail 
cimeket a ceg munkavegzes celjib61 biztositja, igy amennyiben a munkavallal6 ezen 
eszkozokon magance16 szemelyes adatait (pl.: csalidi fot6k, telefonkonyvek, sajat 
adatbazisok stb.) tirolia, 6gy Tarsasig a szirnithgep ellenOrzese soran ezeket az 
adatokat is megismerheti. Ezen adatkezeles ellen kifogassal nem elhet a munkavalla16, 
mert a nem munkavegzes celjab61 torten6, de a Tarsasigi eszkozon val6 szemelyes 
adatok tirolisa az adatkezeleshez torten6 erintetti hozzajarulisnak min6siil. Errol 
(illetve az archivalas es a rendszergazdai tevekenyseg tenyer61) a munkavallal6kat az 



eszkozok hasznilata elOtt irisban tajekortatja a Tarsasig. 

Mindazon e-mail cimek, amelyekben a Tarsasig neve kiterjeszteskent benne foglaltatik 
(...@bmhnonprofit.hu), a Tarsasig tulajdonit kepezik. Ezen cimeken a Tarsasag 
munkavM1216i altal folytatott levelezes munkacelit levelezesnek mineisiil. Az ilyen cimeken 
folytatott levelezesbe a Tarsasig megfele16 jogalap eseten jogosult betekinteni. A 
Tirsasig jogosult a fent nevezett cimeken folytatott levelezesek meghatarozott 
ideikozonkenti biztonsigi mentesere, az elektronikus levelez6 rendszer 
folyamatossiginak es stabilitasinak erdekeben adatbiztonsigi okokb61 sajat eszkozein 
birmilyen illomany torlesere. 
Amennyiben a munkavM1216 „...@bmhnonprofit.hu" ceges e-mail cimen talilhat6 
leveleiben maganceln szemelyes adatait, kifejez e tt ut alas nellciil, tarolja,  igy a 
Tarsasig az e-mail cim ellenOrzese sorin ezeket az adatokat is megismerheti. Ezen 
adatkezeles ellen kifogassal nem elhet a munkavilla16, mert a nem munkavegzes celjab61 
torten, de a tarsasigi e-mail cimen val6 szemelyes adatok tarolisa az adatkezeleshez 
torten erintetti hozzijirulisnak minOsillnek. 

A munkaltat6 jogosult ellenOrizni a munkahelyi postafi6kot es internet hasznilatot. 
Mindemellett feiszabily szerint a magancelti levelek tartalmat a munkiltatO 
munkaviszonyb61 fakad6 jogosultsig ervenyesitese sorin sem jogosult megismerni. 

IV. Az internet hasznalatanak ellenorzese 

A fenti szabilyok ervenyesek az internethasznalatra is. Az internet hasznalat munkaid6ben 
csak tarsasigi celokra engedelyezett. Emiatt az internetezesi adatok ceges adatoknak 
minOsillnek. Amennyiben egy ellenOrzes sorin a Tarsasig ezeket megismeri, ezek elveszitik 
szemelyes adat-jellegiiket, illetve ezek megismeresere es tirolasara az Info tv. 5.§ (1) a) 
szerinti erintetti hozzajarulis ad jogalapot. 

V. Munkavedelem, munkara alkalmas allapot munkavedelmi vizsgalata 

A Tarsasig Munkavedeltni Szabilyzatinak elkesziteset, karbantartasit es bizonyos, a 
munkavedelemmel osszefiigg6 oktatasokkal, illet6leg ellenOrzesekkel kapcsolatos 
szakmai tevekenyseget kiils6 ceg szerzOdes alapjan latja el. A Tarsasig a megbizott 
vallalkozasnak nem ad at munkav611216i szemelyes adatot, azonban a munkavedeletnmel 
osszefiiggesben eljarisok, illet6leg rendszeres oktatisok soran, valamint az esetleges 
munkabalesetek alkalmaval, illet6leg ellenOrzesek eseten a megbizott villalkozas a 
megbiz6 erdekeben eljirva az erintettekt61 vesz fel, illetve kezel szemelyes adatot. A 
munkabalesetek alkalmival a szemelyes azonositOkon nil az esemeny reszletes leirasival 
az egeszsegi allapotra vonatkoz6 szemelyes adat rogzitesere is sor keriil. 

adatkezeles celja;  a Tarsasig jogos iizleti erdekeinek megfelel6en a munkavallal6k Mt. 
11. § (1) szerinti ellenOrzese, igy killonOsen a munkavallalemak biztositott szamitOgep, 
e-mail cim es internet-hozzaferes elleneirzese. 

kezelt adatok Wire:  az ellenOrzes saran rogzitett szemelyes adatok, igy kiilonosen 
magan e-mail cimek, magin telefonszamok, fenykepek, sajat szamitagepes 
dokumentumok, internetes bongeszesi elOzmenyek, cookie-k, munkajogviszony ellatisa 
sorin eszlelt jogsertes tenye, a jogsertes 

adatkezeles jog alapja: 2012. evi I. torveny rendelkezeseinek betartasa. az  adatkezel6 
jogos erdeke. erdekmerlegelesi teszt mellekelve. GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdes f.) 
pont 

• 



adatdrolas hatirideje a Tarsasag tulajdonaban 045 eszkozok vonatkozasiban:  az 
adatkezelesi cel megvalOsulasaig, de maximum a munkaviszony fermallasaig. 

Cimzettek Wire: munkavallalO egyeb foglalkortatott kozveden felettese, munkaltatoi 
jogkort gyakor16 iigyvezetO 

Harmadik orszagba tovabbitas: nincsen 

Adattovabbitas: fOszabily szerint adattovabbitis nem tortenik, ldveve, ha az ily 
mOdon kezelt es tirolt szemelyes adatokra vonatkoz6an birOsigi, rendOrsegi egyeb 
hatOsigi eljaras soran van sziikseg. 

VI. Munkara kepes allapot vizsgalata 

A Tarsasag munkavallalait alkoholszondas ellenOrzesnek vetheti ala. Az alkoholszondis 
ellenOrzes munkaidO alatt barmikor megtortenhet. A vizsgalatr61 minden esetben 
dokumentaciO keszal: a pozitiv mintarol vagy a vizsgalat megtagadasirOl jegyzOkonyvet 
kell felvenni. A jegyzOkonyvbe az alabbi adatok kerillnek: nev, datum, vizsgalat helye/ideje, 
a vizsgalatot vegzO szemely, tamik megnevezese, a vizsgalat soran hasznalt alkoholszonda 
tipusa, megallapitott alkoholszint, az ittassagra utalo jelek, a vizsgalt dolgoz6 allaspontja, 
intezkedes. 

Az Mt. 52. § (1) bek. a) pontja rogziti, hogy a munkavallal6 koteles a munkaltat6 ilial 
elOirt helyen es idOben munkara kepes allapotban megjelenni. 

Az Mvtv. 60.§ (1) ertelmeben a munkavallal6 csak a biztonsagos munkavegzesre alkalmas 
allapotban, a munkavedelemre vonatkoz6 szabilyok, utasitisok megtartasival, a 
munkavedelmi oktatisnak megfeleMen vegezhet munkat. A munkavallal6 koteles 
munkatirsaival egyiittmilkodni, es munkijat tigy vegezni, hogy ez sajat vagy mas egeszseget 
es testi epseget ne veszelyeztesse. 

A Tarsasag minden munkakiirre vonatkozOan tiltja, hogy a munkavallatOi alkoholos 
befolyisoltsig alatt tartazkodjanak a Tarsasag teriileten. 

A tarsasig a biztonsagos munkavegzes kovetelmenyeit kialakitand6 kotelezettsegenel fogva 
kiiteles rendszeresen meggyOzOdni arr61, hogy a munkavallal6k megtartjak-e a rajuk 
vonatkoz6 rendelkezeseket. A munkajogi elOirisok betartasinak ellenOrzesere vonatkozo 
szabilyokat mind az Mt., mind az Mvt. pontositja. 

Mt. 11.§ (1) A munkiltato a munkavAllakit csak a munkaviszonnyal osszefiigg6 magatartisa 
koreben ellenOtizheti. A munkaltatO ellenOrzese es az annak soran alkalmazott eszkozok, 
mOdszerek nem jarhatnak az emberi meltOsig megsertesevel. A munkavallal6 maginelete 
nem ellenOrizhetO. 

Mvt. 54.§ (7) b) z egeszseget nem veszelyeztetO es biztonsagos munkavegzes erdekeben a 
munkaltatO koteles rendszeresen meggyOzOdni arrol, hogy a munkakorillmenyek 
megfelelnek-e a kovetelmenyeknek, a mtmkavallakik ismerik, illetve megtartjak-e a rajuk 
vonatkoz6 rendelkezeseket. 

Az alkoholos befolyasoltsig ellenOrzese azonban a fentiekkel osszhangban sem jarhat a 
munkavalln16 emberi meltOsiganak megsertesevel. 



Az adatkezeles celja: munkara kepes allapot ellenorzese munkavedelmi celb61. 
A kezelt adatok Wire: nev, datum, vizsgalat helye/ideje, a vizsgalatot vegz6 szemely, tanak 
megnevezese, a vizsgalat soran hasznalt alkoholszonda tipusa, megallapitott alkoholszint, az 
ittassagra utal6 jelek, a vizsgalt dolgoz6 allaspontja, intezkedes. 
Az adatkezeles jogalapja: Mt. 11.5 (1)-(2), Mvt. 60.5 (1), az adatkezel6 tarsasag jogos erdeke 
Adattarolas iddtartama: az ellenorzesb61 fakad6 jogok es kotelezettsegek altal megalapozott 
igenyek ervenyesitesere nyitva all6 hatirid6. 

Adattovabbitas: nem tortenik 

Harmadik orszagba torteno adattovabbitas: nem tortenik 

Cimzettek Wore: munkavalla16, foglalkortatott kozveden felettes vezetOje, az ellenOrzest vegzO 
munkatirs, a munkaltatOi jogkort gyakor16 agyvezet6 

VII. Technikai es szervezesi intezkedesek: a BMH Nonprofit Kft. a kozolt szemelyes 
adatok kezelesehez szakseges technikai, informatikai eszkozOket Ugy valasztja meg es 
uzemelteti, hogy az adat kizar6lag az arra feljogositottak szimara legyen hozzaferhet6, 
hitelessege es hitelesitese biztositott legyen, valtozatlansaga igazolhat6, es a jogosulatlan 
hozzaferes ellen vedett legyen 

VIII. AdatkezelO semmilyen koralmenyek kozott nem gyOjt kulonleges adatokat, azaz olyan 
adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti es etnikai kisebbseghez tartozisra, a politikai 
velemenyre vagy partallisra, a valLisos vagy mas vilignezeti meggy6z6desre, az erdek-
kepviseleti szervezeti tagsagra, az egeszsegi allapotra, a kOros szenvedelyre, a szexualis eletre, 
valamint biintetett elOeletre vonatkoznak. 

Adatvedelmi incidens eseten az Adatkezel6 indokolatlan kesedelem nelkul, legkesobb 72 
Orival azutan, hogy az adatvedelmi incidens a tudomisara jutott, bejelenti a fehigyeleti 
hatOsignak, kiveve, ha az adatvedelmi incidens valOszinusithet6en nem jar kockazattal a 
termeszetes szemelyek jogaira es szabadsigaira nezve. Azon nem vitt esetben, ha a 
bejelentes nem tortenik meg 72 Orin belfil, Adatkezel6 a bejelenteshez mellekeli a kesedelem 
igazolisara szolgal6 indokokat is. 

Amennyiben az adatvedelmi incidens valOszinasithet6en magas kockazattal jar a 
terrneszetes szemelyek jogaira es szabadsigaira nezve, az Adatkezel6 indokolatlan 
kesedelem nelkul tajekortatja az erintettet az adatvedelmi incidensr6l. 

Az Adatkezel6 az erintett reszere adott, a valOszimisithet6en magas kockazattal jar6 
adatvedelmi incidenssel kapcsolatos tajekortatisa soran: 

• viligosan es kOzerthetOen ismerteti az adatvedelmi incidens jelleget; 
• informaciOt nyajt a tovabbi tajekortatast adO egyeb kapcsolattart6 never61 es 
elerhet6segeir61; 
• ismerteti az adatvedelmi incidensb6l ered6, valOszinusithet6 kovetkezmenyeket; 
• ismerteti az Adatkezel6 altal az adatvedelmi incidens orvoslasara tett vagy tervezett 
intezkedeseket, beleertve adott esetben az adatvedelmi incidensb61 ered6 esetleges 
hatranyos kovetkezmenyek enyhiteset celz6 intezkedeseket. 

A szemelyes adatok kezelese tekinteteben a Tarsasig a hatilyos es iranyad6 jogszabilyi 



rendelkezesek szerint jar el. Az erintetteknek joguk van az adatkezelessel kapcsolatos 
jogaikat ervenyesittetni a jogszabilyi elOirisok szerint elOirisai szerint. 

A Tarsasig kotelezi magat, hogy gondoskodik az adatok biztonsigarol, megteszi tovabba 
azokat a technikai es szervezesi intezkedeseket es kialakitja azokat az eljarisi szabilyokat, 
amelyek biztositjak, hogy a felvett, tarok, illetve kezelt adatok vedettek legyenek, illet6leg 
megakadalyozza azok megsemmisilleset, jogosulatlan felhasznalasit, jogosulatlanul 
harmadik szemely szamara azokhoz torten6 hozzafereset es jogosulatlan megvaltortatisit. 

XI. Adat es informaciofeldolgozas 

1. A Tarsasag az altala kezelt szemelyes adatokat maga dolgozza fel, es kezeli. 

XII. Adattovabbitas lehetosege 
A Tarsasig mint adatkezel6 jogosult es koteles minden olyan rendelkezesere 06 es altala 
szabilyszerilen tarok szemelyes adatot az illetekes hatosigolmak tovabbitani, amely adartovabbitisara 
of jogszabily vagy joger6s hatOsigi kotelezes kotelezi. Ilyen adat tovabbitisa, valamint az ebb61 
szarmaz6 kovetkezmenyek miatt adatkezel6 nem tehet6 felekisse. 

IX. 	Nem az erintettol szarmaza szemelyes adatok kezelesere vonatkozo szabalyok: 

Ha az erintett szemelyes adatait a Tarsasig nem az erintett61 szerezte meg, ugy az adatkezelO Tarsasig 
az erintett rendelkezesere bocsatja a jelen adatvedelmi tajekortatoban reszletesen meghatirozott 
valamennyi erintettet erint6 szemelyes adat kezelesere vonatkoz6 informaci6t, a Tarsasig annak 
tudomisra jutisatol, megszerzeset61 szanlltott esszerii hataridOn belul, legkesObb 30 napon beliil. Ha 
a szemelyes adatokat az illetovel vale) kapcsolattartas celjara hasznaljak fel, a kezelt szemelyes adatokr61 
tortenO tajekortatisnak legalabb az erintettel vale) else) kapcsolatfelvetelkor meg kell tortennie erintetti 
reszr61. Ha az adatkezel6 a szemelyes adatokat a megszerzesiik celjata elter6 celra kivinja hasznalni 
vagy az eredeti celtol elter6 celra kivinja hasznalni, ugy valamennyi relevins az el6z6 pontokban 
reszletesen ismertetett informaciokr61 sziikseges az erintettet tajekortatni. 

Ilyen esetben az adatkezel6 tajekortatja az erintettet a szemelyes adatok forrisarol, adott esetben arra 
is, hogy az adatok nyilvanosan hozzaferhet6 forrisokbol szarmaznak-e, illetve az altala kezelt 
szemelyes adatok korer61. 

XIII. Jogervenyesites kozos szabalyai 

Az Info tv., valamint az Eurepai Parlament es a Tanks (EU) 2016/679 rendelete alapjan az erintett 
jogai a kovetkezok fiiggetlenill atoll, hogy a szemelyes adat az erintetteilvagy mas forrisbol szarmazik: 
itlithat6 tajekortatas joga, hozzaferes joga, a helyesbites joga, adathordozhatosighoz vales jog, az 
„elfeledteteshez vale) jog", tiltakozashoz vale) jog, az adatkezeles korlatozasahoz vain jog, visszavonas 
joga, birOsighoz fordulas joga, hatOsighoz fordulas joga. 

Az erintett a jelen tajekortat6 mellekletekent becsatolt es annak elvalaszthatatlan reszet kepez6 erintett 
altal megtett hozzajarul6 nyilatkozata az adatkezel6hOz cimzett nyilatkozattal barmikor visszavonhat6. 

Az erintett tajekortatist kerhet szemelyes adatai kezeleser61, valamint kerheti szemelyes adatainak 
helyesbiteset, illetve - a kiitelez6 adatkezelesek kivetelevel - torleset, visszavonasit, az adatkezeles 
korlatozasit, valamint elhet adathordozasi-, es tiltakozasi jogival az adat felvetelenel jelzett mOdon. 



Atlathato tajekortatashoz valo jog: Az erintett kerelmere a Tarsasig megfelel6 intezkedeseket hoz 
annak erdekeben, hogy az efintettek reszere a szemelyes adatok kezeksere vonatkozO, a GDPR 13. es 
a 14. cikkben emlitett valamennyi informaciOt es a 15-22. es 34. cikk szerinti minden egyes 
tajekortatist tomor, itlithatO, erthet6 es konnyen hozzaferhetO formaban, viligosan es kozerthetOen 
megfogalmazva nyfijtsa. 

Az erintett hozzaferesehez val6 jog: Az erintett jogosult arra, hogy az adatkezel6t61 visszajelzest 
kapjon arra vonatkozoan, hogy szemelyes adatainak kezekse folyamatban van-e, es ha ilyen adatkezeles 
folyamatban van, jogosult arra, hogy a szemelyes adatokhoz es a kovetkez6 informaciOkhoz 
hozzaferest kapjon: az adatkezeles celjai; az erintett szemelyes adatok kategOriii; azon cimzettek vagy 
cirnzettek kategOriii, akikkel, illetve amelyekkel a szemelyes adatokat kozoltek vagy kozolni fogjak, 
ideertve killonosen a harmadik orszagbeli cimzetteket, illetve a nemzetkozi szervezeteket; a szemelyes 
adatok tarolasinak tervezett idOtartama; a helyesbites, torles vagy adatkezeles korlatozasinak es a 
tiltakozas joga; a feliigyeleti hatOsighoz cimzett panasz benytijtasanak joga; az adatforrisokra 
vonatkoz6 informaciO; az automatizalt donteshozatal tenye, ideertve a profilalkotast is, valamint az 
alkalmazott logikara es arra vonatkozo erthetO informaciok, hogy az ilyen adatkezeles milyen 
jelentOseggel bir, es az erintettre nezve milyen varhatO kovetkezmenyekkel jar. Szemelyes adatok 
harmadik orszagba vagy nemzetkozi szervezet reszere torten tovabbitisa eseten az erintett jogosult 
arra, hogy tajekortatist kapjon a tovabbitasra vonatkozO megfele16 garanciakra. A Tarsasag az 
adatkezeks targyat kepez6 szemelyes adatok masolatat az erintett rendelkezesere bocsatja. Az erintett 
altal kert tovabbi misolatokert az adatkezelO az adminisztrativ koltsegeken alapulO, eszszerti mertekfi 
dijat szamithat fel. Az erintett kerelmere az informaciokat a Tarsasag elektronikus formaban 
szolgaltatja. A tajekozOdashoz yak') jog irisban az info@bmhnonprofit.hu  elerhetOsegen keresztiil 
gyakorolhatO. Az erintett reszere keresere — szemelyazonossiginak hitelt erdem16 igazolisa es 
beazonositisat kovetOen — szOban is adhatO tajekortatas. 

Helyesbites joga: Az erintett kerheti a Tarsasig Kft. altal kezelt, ra vonatkozO pontatlan szemelyes 
adatok helyesbiteset es a hianyos adatok kiegesziteset. 

Elfeledteteshez vale jog: Az erintett az alabbi indokok valamelyikenek fennalLisa eseten jogosult 
arra, hogy keresere a Tarsasig indokolatlan kesedelem nelkiil torolje a ma vonatkozO szemelyes 
adatokat: 

• szemelyes adatokra mar nincs sziikseg abbOl a celbol, amelybOl azokat gyiljtottek vagy mas mOdon 
kezeltek; 

• az erintett visszavonja az adatkezeles alapjat kepez6 hozzajaruLasit, es az adatkezelesnek nincs mas 
jogalapja; 

• az erintett tiltakozik az adatkezeles ellen, es nincs elsObbseget elvez6 jogszeril ok az adatkezelesre; • 
a szemelyes adatokat jogellenesen kezeltek; 
• a szemelyes adatokat az adatkezel6re alkaltnazand6 uni6s vagy tagillami jogban eloirt jogi 
kotelezettseg teljesitesehez torolni kell; 
• a szemelyes adatok gyfijtesere informaciOs tarsadalommal osszefiigg6 szolgaltatisok kinalisaval 

kapcsolatosan kerfilt sor. Az adatok torlese nem kezdemenyezhetO, ha az adatkezeles sziikseges: a 
velemenynyilvinitas szabadsigahoz es a tajekozOdishoz vale) jog gyakorlasa celjabOl; a szemelyes 
adatok kezeleset elOirO, az adatkezelOre alkalmazandO uniOs vagy tagallami jog szerinti kotelezettseg 
teljesitese, illetve kozerdekbOl vagy az adatkezelOre ruhazott kozhatalmi jogositvany gyakorlisa 
kereteben vegzett feladat vegrehajtasa celjabOl; a nepegeszsegfigy terfiletet etintO, vagy 
tudomanyos es tortenelmi kutatisi celbed vagy statisztatai celb61, kozerdek alapjan; vagy jogi igenyek 



elOterjesztesehez, ervenyesitesehez, illetve vedelmehez. 

Az adatkezeles korlatozasahoz vale jog: Az erintett keresere a Tarsasig korlatozza az adatkezelest, 
ha az alabbi feltetelek valamelyike teljesul: 

• az erintett vitatja a szemelyes adatok pontossigat, ez esetben a korlatozas arra az idOtartamra 
vonatkozik, amely leheteive teszi, a szemelyes adatok pontossaginak ellenOrzeset; 
• az adatkezeles jogellenes, es az erintett ellenzi az adatok torleset, es ehelyett ken azok 
felhasznaLisanak korlatozasit; 

• az adatkezelOnek mar nincs sziiksege a szemelyes adatokra adatkezeles celjab61, de az erintett igenyli 
azokat jogi igenyek elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez; vagy 

• az erintett tiltakozott az adatkezeles ellen; ez esetben a korlitozas arra az ideitartamra vonatkozik, 
amig megallapitisra nem kenil, hogy az adatkezelO jogos indokai elsObbseget elveznek-e az erintett 
jogos indokaival szemben. Ha az adatkezeles korlatozas ala esik, a szemelyes adatokat a tarolas 
kivetelevel csak az erintett hozzajarulasival, vagy jogi igenyek elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy 
vedelmehez, vagy mas termeszetes vagy jogi szemely jogainak vedelme erdekeben, vagy az litho, illetve 
valamely tagallam fontos kozerdekebOl lehet kezelni. A Tarsasig az erintettet az adatkezeles 
korlitozasinak feloldisarol elOzetesen tajekortatja. 

Adathordozashoz vale jog: az erintett jogosult arra, hogy a ra vonatkozo, altala az adatkezelO 
rendelkezesere bocsatott szemelyes adatokat tagolt, szeles korben hasznalt, geppel olvashato 
formatumban megkapja, es ezeket az adatokat egy masik adatkezelOnek tovabbitsa. 

Tiltakozas joga: Az erintett jogosult arra, hogy a sajat helyzetevel kapcsolatos okokba bannikor 
tiltakozzon szemelyes adatainak kozerdekii vagy az adatkezelOre ruhazott kozhatalmi jogositvany 
gyakorlasinak kereteben vegzert feladat vegrehajtasahoz sziikseges adatkezeles, vagy az adatkezelO 
vagy egy harmadik fel jogos erdekeinek ervenyesitesehez sziikseges kezelese ellen, ideertve az emlitett 
rendelkezeseken alapule, profilalkotast is. Tiltakozas eseten az adatkezelO a szemelyes adatokat nem 
kezelheti tovabb, kiveve, ha azt olyan kenyszeritO erejii jogos okok indokoljak, amelyek elsObbseget 
elveznek az erintett erdekeivel, jogaival es szabadsigaival szemben, vagy amelyek jogi igenyek 
elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez kapcsolodnak. Ha a szemelyes adatok kezelese 
kozvetlen iizletszerzes erdekeben tortenik, az erintett jogosult arra, hogy barrnikor tiltakozzon a ra 
vonatkozO szemelyes adatok e celbol tiirtenO kezelese ellen, ideertve a profilalkotist is, amennyiben az 
a kozvetlen iizletszerzeshez kapcsolodik. A szemelyes adatok kozvetlen ilzletszerzes erdekeben tiirten6 
kezelese elleni tiltakozas eseten az adatokat e celb61 a Taxsasig. nem kezeli. 

Automatizilt diinteshozatal egyedi iigyekbe, beleertve a profilalkotast: Az erintett jogosult arra, hogy 
ne terjedjen ki ra az olyan, kizarOlag automatizalt adatkezelesen — ideertve a profilalkotast is — alapul6 
dontes hatilya, amely ra nezve joghatissal jama vagy of hasonlOkeppen jelentOs mertekben erintene. 
Nem alkalmazhatO a fenti jogosultsig, ha az adatkezeles az erintett es az adatkezelO kozotti szerzOdes 
megkotese vagy teljesitese erdekeben sziikseges; meghozatalat az adatkezelOre alkaltnazando olyan 
uni& vagy tagallami jog teszi lehetOve, amely az erintett jogainak es szabadsigainak, valamint jogos 
erdekeinek vedelmet szolgal6 megfele16 intezkedeseket is megallapit; vagy az erintett kifejezett 
hozzaja.rulasin alapul. 

Visszavonas joga: Az erintett jogosult arra, hogy hozzajarulasat barmikor visszavonja. A hozzajarulas 
visszavonisa nem erinti a hozzajarulason alapulO, a visszavonas elOtti adatkezeles jogszeniseget. 
Eljarisi szabilyok Az adatkezelO indokolatlan kesedelem nelkiil, de tnindenfelekeppen a kerelem 



beerkezeset61 szamitott egy honapon beliil tajekortatja az erintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti 
kerelem nyomin hozott intezkedesekrOl. Sziikseg eseten, figyelembe veve a kerelem osszetettseget es 
a kerelmek szamit, ez a hatiridO tovabbi ket honappal meghosszabbithatO. A hataridO 
meghosszabbitisarol az adatkezelO a kesedelem okainak megjelolesevel a kerelem kezhezvetelet61 
szamitott egy hOnapon beliil tajekortatja az erintettet. Ha az erintett elektronikus titon nyojtotta be a 
kerelmet, a tajekortatas elektronikus fuon kerill megadisra, kiveve, ha az erintett azt maskent keri. 

Ha az adatkezelO nem tesz intezkedeseket az erintett kerelme nyomin, kesedelem nelkiil, de legkesObb 
a kerelem beerkezeset61 szamitott egy hOnapon beliil tajekortatja az erintettet az intezkedes 
elmaradasinak okairol, valamint arrOl, hogy az erintett panaszt nyojthat be valamely feliigyeleti 
hatOsignal, es elhet birOsigi jogorvoslati jogival. A Tarsasig Kft. a kert informaciokat es tajekortatist 
dijmentesen biztositja. Ha az erintett kerelme egyertelintien megalapozatlan vagy — kiili5nosen 
ismetlOdO jellege miatt — ttilzO, az adatkezelO, figyelemmel a kert informaciO vagy tajekortatas 
nytijtasival vagy a kert intezkedes meghozatalival jar6 adminisztrativ koltsegekre eszszeril clijat 
szamolhat fel, vagy megtagadhatja a kerelem alapjan torten intezkedest. Az adatkezelO minden olyan 
cimzettet tajekortat az iltala vegzett valamennyi helyesbitesr61, tiirlesrOl vagy adatkezeles-
korLatozisrol, akivel, illetve amellyel a szemelyes adatot kozoltek, kiveve, ha ez lehetetlennek bizonyul, 
vagy aranytalanul nagy erOfeszitest igenyel. Az erintettet keresere az adatkezelO tajekortatja e 
ciinzettekrOl. Az adatkezelO az adatkezeles targyat kepez6 szemelyes adatok masolatat az erintett 
rendelkezesere bocsatja. Az erintett altal kert tovabbi misolatokert az adatkezelO az adminisztrativ 
koltsegeken alapulO, eszszerti merteldi dijat szamithat fel. Ha az erintett elektronikus titon nyajtotta be 
a kerelmet, az informaciok elektronikus formatumban keriilnek rendelkezesre bocsatisra, kiveve, ha 
az erintett maskent keri. 

Az adatkezelO felhivja az erintettek figyelmet, hogy az erintettek tajekortatas keresiiket, valamint egyeni 
jogaik gyakorlisaval kapcsolatos kerelmeiket — ha azt jogszabily nem ki nem zarja — az 
info@bmhnonprofit.hu  cimre kiildhetik meg 

A hivatkozott jogszabilyok alapjan az erintett a szemelyes adatainak kezelesevel a Nemzeti 
Adatvedelmi es Informacioszabadsag HatOsig-hoz (NAIH) fordulhat 

ElerhetOsegei: 

Nemzeti Adatvidelmi es Informacioszabadsag Hatosag 

posta cim: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

cim: 	1125 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: 	+36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalatOmaih.hu  

URL 	http://naih.hu  

Az erintett jogai megsertese eseten birosighoz is fordulhat. A birOsig az iigyben soron kiviil jar el. Azt, 



hogy az adatkezeles a jogszabilyban foglaltaknak megfelel, az adatkezelo koteles bizonyitani. Abban 
az esetben, ha az adatkezel6 az erintett adatainak jogellenes kezelesevel vagy az adatbiztonsig 
kiivetelmenyeinek megszegesevel az erintett szemelyisegi jogat megserti, az erintett az adatkezelotO1 
serelemdijat kovetelhet. 



13. melleldet a Tarsasag altal megkotott szerzodesekkel, megallapodasokkal erintett 
vallalkozasok kapcsolattartei szemelyes adatainak kezeleserol 

A jelen Tajekortatoban nem rogzitett jogok es kotelezettsegek vonatkozasaban a hatalyos es 
kapcsolode jogszabilyi rendelkezesek az iranyadeak. 

Hozzajarule NYILATKOZAT 
szemelyes adatok megismeresehez es kezelesehez 

En 	 mint 
	 tarsasag kapcsolattarthjakent megjelolt termeszetes 
szemely, mint Erintett, hozzajirulok a BMH Nonprofit Kft. (tovabbiakban: Adatkezelo/Tirsasig) es 
	  kozott letrejott megallapodsaban kozolt szemelyes adataim 
kezelesehez, az alibbi feltetelekkel. 

Az adatkezelesre az EurOpai Parlament es a Tanics (EU) 2016/679 rendelete az informiciOs 
onrendelkezesi jogirOl es az infonniciOszabadsigra sz616 2011. evi CXII. torveny rendelkezesei az 
iranyadOak. Az adatszolgaltatis onkentes. 

Az adatkezeles jogalapja: az erintett hozzajarulasa, GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdes a.) pont 

Az adatkezeles celja: a Tarsasig aka! megkotendo megallapodisok, szerzOdesek szerinti 
kapcsolattartOi minOseg szerinti szemelyes adatok kezelehetOsege, a szerzOdesben, megillapodisban 
foglaltak tarsasig iltali betarthatOsiga 

trintettek kategeriai:, a Tarsasig es a szerzod6 partner kapcsolattartOjakent megjelolt termeszetes 
szemely 

Cimzettek, azaz a kezelt szemelyes adatok megismeresere jogosultak lake, kategeriii: a 
Tirsasig ugyvezetoje, a Tarsasig jogi munkatirsa, a Tarsasig iktatisert felelos munkavAalOja, a 
Tarsasig titkarsiga, a Tarsasig gazdasigi szakterulete, esetlegesen az Tarsasig IT vezetOje 

Harmadik orszagba tovabbitas: nem tOrtenik 

Adattovabbitas: kizirOlag a Tarsasigon belul, kizirOlag a szemelyes adatok kezelesere feljogositott 
munkavillalOk reszere tortenik a Tarsasignil adattovibbitis 

Adatkezeles id5tartama: azon jogviszonybOl ered6 jogok es kotelezettsegek ervenyesithetosegenek 

elevOleseig tart, amely jogviszony kapcsin az AdatkezelO a szemelyes adatokat kezeli, olyan adatok 

vonatkozasaban, amelyek bizonylatokra keriilnek, es a bizonylat a kOnyvviteli elszimolist timasztja 

ali, az adatkezeles idOtartama a 2000. evi C. torveny 169. § (2) bekezdese alapjan legaLibb 8 evig. 

Jelen hozzajarulO nyilatkozat alairasaval kifejezetten hozzajarulok ahhoz, hogy a Tarsasig az altalam 
kepviselt vallalkozassal megkotott szerzo-des alapjan kezelt valamennyi szemelyes adatomat kezelje. 

Kijelentem, hogy a Tarsasig az erintetti jogokkal kapcsolatos kiilon tajekortatOjat megismertem, az 
abban foglaltakat megertettem. 

Hozzajarulok, hogy az AdatkezelO reszemre postai titon levelet, elektronikus Uton e-mailt kiildjon. 

• 



Ezen hozzajirulO nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik szemely reszere torten 
atadasara, ez a torvenyben irt kivetelekkel kizarOlag az elOzetes hozzajarulasomtnal tortenhet. Jelen 
hozzajirulO nyilatkozat birmikor korlitozas, feltetel es indoldis nelkiil visszavonhatO. Kijelentem, 
hogy ezen hozzajarulasomat onkentesen, minden kills6 befolyas nelkul, a megfelel6 tijekortatis es a 
vonatkozO jogszabilyi rendelkezesek ismereteben tettem meg. 

Kelt: 
	 ev 	 hO 	 

trintetti jogolcrol smile) tajekortato 

Az AdatkezelO semmilyen koriilmenyek kozott nem gyiljt killOnleges adatokat, azaz olyan adatokat, 
amelyek faji eredetre, a nemzeti es etnikai kisebbseghez tartozisra, a politikai velemenyre vagy 
partallisra, a vallisos vagy mas vilignezeti meggyozodesre, az erdek-kepviseleti szervezeti tagsagra, az 
egeszsegi allapotra, a kOros szenvedelyre, a szexualis eletre, valamint biintetett elOeletre vonatkoznak. 

Adatvedelmi incidens eseten az Adatkezelo indokolatlan kesedelem nelkiil, legkesObb 72 Orival azutin, 
hogy az adatvedelmi incidens a tudomasira jutott, bejelenti a fehigyeleti hatOsignak, kiveve, ha az 
adatvedelmi incidens valOszintisithetOen nem jar kockazattal a termeszetes szemelyek jogaira es 
szabadsigaira nezve. Azon nem vart esetben, ha a bejelentes nem tortenik meg 72 Orin behil, 
Adatkezelo a bejelenteshez mellekeli a kesedelem igazolisara szolgalO indokokat is. 

Amennyiben az adatvedelmi incidens valOszintisithetOen magas kockazattal jar a termeszetes 
szemelyek jogaira es szabadsigaira nezve, az AdatkezelO indokolatlan kesedelem nelkul tajekortatja az 
erintettet az adatvedeltni incidensra. 

Az AdatkezelO az erintett reszere adott, a valOsziniisithetOen magas kockazattal jar6 adatvedelmi 
irtcidenssel kapcsolatos tajekortatisa soran: 

• viligosan es kozerthetOen ismerteti az adatvedelmi incidens jelleget; 
• informaciOt nyajt a tovabbi tijekortatist adO egyeb kapcsolattartO neverol es elerhetOsegeirol; 
• ismerteti az adatvedelmi incidensbOl eredO, valOsziniisitheto kovetkezmenyeket; 
• ismerteti az AdatkezelO altal az adatvedelmi incidens orvoslasara tett vagy tervezett 

intezkedeseket, beleertve adott esetben az adatvedelmi incidensbOl ered6 esetleges hatranyos 
kiivetkezmenyek enyhiteset celzo intezkedeseket. 

Jogervenyesites Weis szabalyai 

Az Info tv., valamint az EurOpai Parlament es a Tanks (EU) 2016/679 rendelete alapjan az erintett 
jogai a kovetkezOk fiiggetleniil atta, hogy a szemelyes adat az erintettol vagy mas forrisbOl szarmazik: 
atlithatO tajekortatis jogs, hozzaferes joga, a helyesbites jogs, adathordozhatOsighoz vale) jog, az 
„elfeledteteshez vale) jog", tiltakozashoz vale) jog, az adatkezeles korlitozasahoz vale) jog, visszavonas 
joga, birOsighoz fordulas joga, hatOsighoz fordulas joga. 

Az erintett tijekortatist kerhet szemelyes adatai kezekser61, valamint kerhen szemelyes adatainak 
helyesbiteset, illetve - a kotelez6 adlatkezelesek kivetelevel - torleset, visszavonisit, az adatkezeles 
korlitozasit, valamint elhet tiltakozasi jogival az adat felvetelenel jelzett mOdon. 



Atlathato tajekortatashoz vale) jog: Az erintett kerelmere a Tarsasig megfeleki intezkedeseket hoz 
annak erdekeben, hogy az erintettek reszere a szemelyes adatok kezelesere vonatkoz6, a GDPR 13. es 
a 14. cikkben emlitett valamennyi informaciat es a 15-22. es 34. cikk szerinti minden egyes 
tajekortatist tomor, itlathatO, erthetO es konnyen hozzaferhetO formaban, viligosan es kozerthetOen 
megfogalmazva nytijtsa. 

Az erintett hozzaferesehez vale) jog: Az erintett jogosult arra, hogy az adatkezelOtO1 visszajelzest 
kapjon arra vonatkozOan, hogy szemelyes adatainak kezelese folyamatban van-e, es ha ilyen adatkezeles 
folyamatban van, jogosult arra, hogy a szemelyes adatokhoz es a kovetkez6 informaci6khoz 
hozzaferest kapjon: az adatkezeles celjai; az erintett szemelyes adatok kategOriii; azon cimzettek vagy 
cimzettek kategOriii, akikkel, illetve amelyekkel a szemelyes adatokat kozoltek vagy kozolni fogjak, 
ideertve kiilonosen a harmadik orszagbeli cimzetteket, illetve a nemzetkozi szervezeteket; a szemelyes 
adatok tarolasinak tervezett idOtartama; a helyesbites, torles vagy adatkezeles korlitozasinak es a 
tiltakozas joga; a feliigyeleti hatOsighoz citnzett panasz benyajtasinak joga; az adatforrisokra 
vonatkozo informaciO; az automatizalt donteshozatal tenye, ideertve a proftlalkotast is, valamint az 
alkalmazott logilcara es arra vonatkozo erthetO informaci6k, hogy az ilyen adatkezeles milyen 
jelentOseggel bir, es az erintettre nezve milyen varhat6 kovetkezmenyekkel jar. Szemelyes adatok 
harmadik orszagba vagy nemzetkozi szervezet reszere torten tovabbitasa eseten az erintett jogosult 
arra, hogy tajekortatist kapjon a tovabbitisra vonatkoz6 megfele16 garancialtrOl. A Tarsasig az 
adatkezeles targyat kepez6 szemelyes adatok masolatat az erintett rendelkezesere bocsatja. Az erintett 
altal kert tovabbi masolatokert az adatkezelO az adminisztrativ koltsegeken alapulo, eszszeti merteku 
clijat szamithat fel. Az erintett kerelmere az informaciOkat a Tarsasig elektronikus formaban 
szolgaltatja. A tajekozOdishoz vale) jog irisban az info@bmhnonprofit.hu  elerhetOsegen kereszrill 
gyakorolhatO. Az erintett reszere keresere — szemelyazonossiganak hitelt erdem16 igazolisa es 
beazonositasit kovetOen — szOban is adhat6 tajekortatas. 

Helyesbites joga: Az erintett kerheti a Tarsasig Kft. altal kezelt, ra vonatkozo pontatlan szemelyes 
adatok helyesbiteset es a hianyos adatok kiegesziteset. 

Elfeledteteshez vale. jog: Az erintett az alabbi indokok valamelyikenek fennallasa eseten jogosult 
arra, hogy keresere a Tarsasig indokolatlan kesedelem nelkill torolje a ra, vonatkozo szemelyes 
adatokat: 
• szemelyes adatokra mar nincs szukseg abbol a celb61, amelybOl azokat gyiljtottek vagy mas mOdon 
kezeltek; 
• az erintett visszavonja az adatkezeles alapjat kepezi5 hozzajarulasat, es az adatkezelesnek nincs mas 
jogalapja; 
• az erintett tiltakozik az adatkezeles ellen, es nincs elsObbseget elvez6 jogszerti ok az adatkezelesre; • 
a szemelyes adatokat jogellenesen kezeltek; 
• a szemelyes adatokat az adatkezelOre alkalmazandO uni6s vagy tagallami jogban elOirt jogi 
kotelezettseg teljesitesehez torolni kell; 
• a szemelyes adatok gyiljtesere informaciOs tarsadalommal osszefiigg6 szolgaltatisok kinalisaval 
kapcsolatosan keriilt sor. Az adatok torlese nem kezdemenyezhetO, ha az adatkezeles sziikseges: a 
velemenynyilvanitas szabadsigahoz es a tajekozOdishoz yak) jog gyakorlasa celjabOl; a szemelyes 
adatok kezeleset elOir6, az adatkezelOre alkalmazandO uni6s vagy tagallami jog szerinti kotelezettseg 
teljesitese, illetve kozerdekbOl vagy az adatkezelOre ruhazott kozhatalmi jogositvany gyakorlasa 
kereteben vegzett feladat vegrehajtasa celjabOl; a nepegeszsegiigy terilletet erintO, vagy archivilisi, 
tudomanyos es tortenelmi kutatisi celb61 vagy statisztikai celb61, kozerdek alapjan; vagy jogi igenyek 



elOterjesztesehez, ervenyesitesehez, illetve vedelmehez. 

Az adatkezeles korlatozasahoz yak!, jog: Az erintett keresere a Tirsasig korlitozza az adatkezelest, 
ha az alabbi feltetelek valamelyike teljesill: 

• az erintett vitatja a szemelyes adatok pontossigat, ez esetben a korlatozis arra az idOtartamra 
vonatkozik, amely lehetOve teszi, a szemelyes adatok pontossiginak ellenOrzeset; 
• az adatkezeles jogellenes, es az erintett ellenzi az adatok torleset, es ehelyett keri azok 
felhasznilisinak korlitozisit; 

• az adatkezelOnek mar nincs sziiksege a szemelyes adatokra adatkezeles celjabOl, de az erintett igenyli 
azokat jogi igenyek elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez; vagy 
• az erintett tiltakozott az adatkezeks ellen; ez esetben a korlatozas arra az idOtartamra vonatkozik, 
amig megallapitisra nem keriil, hogy az adatkezelO jogos indokai elsObbseget elveznek-e az erintett 
jogos indokaival szemben. Ha az adatkezeles korlitozis ala esik, a szemelyes adatokat a tarolas 
kivetelevel csak az erintett hozzajarulasival, vagy jogi igenyek elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy 
vedelmehez, vagy mas termeszetes vagy jogi szemely jogainak vedelme erdekeben, vagy az UniO, illetve 
valamely tagillam fontos kOzerdekebOl lehet kezelni. A Tarsasig az erintettet az adatkezeles 
korlatozasinak feloldisirOl elOzetesen tijekortatja. 

Tiltakozas joga: Az erintett jogosult arra, hogy a sajat helyzetevel kapcsolatos okokbOl barmikor 
tiltakozzon szemelyes adatainak kozerdeldi vagy az adatkezelOre ruhazott kozhatalmi jogositvany 
gyakorlisinak kereteben vegzett feladat vegrehajtisihoz sziikseges adatkezeles, vagy az adatkezelO 
vagy egy harmadik fel jogos erdekeinek ervenyesitesehez sziikseges kezelese ellen, ideertve az emlitett 
rendelkezeseken alapulO profilalkotast is. Tiltakozis eseten az adatkezelO a szemelyes adatokat nem 
kezelheti tovabb, kiveve, ha azt olyan kenyszeritO erejii jogos okok indokoljak, amelyek elsObbseget 
elveznek az erintett erdekeivel, jogaival es szabadsigaival szemben, vagy amelyek jogi igenyek 
elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez kapcsolOdnak. Ha a szemelyes adatok kezelese 
kozvetlen iizktszerzes erdekeben tortenik, az erintett jogosult arra, hogy birmikor tiltakozzon a ra 
vonatkozO szemelyes adatok e celbOl torten6 kezelese ellen, ideertve a profilalkotast is, amennyiben az 
a kozvetlen dzletszerzeshez kapcsolOdik. A szemelyes adatok kozvetlen iizletszerzes erdekeben tOrten6 
kezekse elleni tiltakozas eseten az adatokat e ce11361 a Tarsasig. nem kezeli. 

Automatizalt dOnteshozatal egyedi iigyekbe, beleertve a profilalkotist: Az erintett jogosult arra, hogy 
ne terjedjen ki ra az olyan, kizarOlag automatizilt adatkezelesen — ideertve a profilalkotast is — alapulO 
dontes hatilya, amely ra nezve joghatassal jima vagy of hasonlOkeppen jelentOs mertekben erintene. 
Nem alkalmazhatO a fenti jogosultsig, ha az adatkezeles az erintett es az adatkezelO kozotti szerzOdes 
megkotese vagy teljesitese erdekeben sziikseges; meghozatalit az adatkezelOre alkalmazandO olyan 
uniOs vagy tagillami jog teszi lehetOve, amely az erintett jogainak es szabadsigainak, valamint jogos 
erdekeinek vedelmet szolgal6 megfelelO intezkedeseket is megallapit; vagy az erintett kifejezett 
hozzajarulisin alapul. 

Visszavonas joga: Az erintett jogosult arra, hogy hozzajarulisit birmikor visszavonja. A hozzajarulas 
visszavonasa nem erinti a hozzajarulason alapulO, a visszavonas elOtti adatkezeles jogszeruseget. 

Adathordozashoz vale jog: az erintett jogosult arra, hogy a ra vonatkozO, altala az adatkezelO 
rendelkezesere bocsatott szemelyes adatokat tagolt, szeles korben hasznalt, geppel olvashatO 
formatumban megkapja, es ezeket az adatokat egy tnisik adatltezelonek tovabbitsa. 



Eljarasi szabilyolc Az adatkezelO indokolatlan kesedelem nelkiil, de mindenfelekeppen a kerelem 
beerkezesetol szamitott egy honapon beliil tajekortatja az erintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti 
kerelem nyomin hozott intezkedesekrOl. Sziikseg eseten, figyelembe veve a kerelem osszetettseget es 
a kerelmek szamat, ez a hatarido tovibbi ket honappal meghosszabbithate. A hatarid6 
meghosszabbitisira az adatkeze145 a kesedelem okainak megjelolesevel a kerelem kezhezvetelet61 
szamitott egy hOnapon beliil tajekortatja az erintettet. Ha az erintett elektronikus liton nytijtotta be a 
kerelmet, a tajekortatas elektronikus iiton kerill megadisra, kiveve, ha az erintett azt maskent keri. 

Ha az adatkezelo nem tesz intezkedeseket az erintett kerelme nyomin, kesedelem nelkill, de legkesObb 
a kerelem beerkezeset61 szimitott egy honapon beliil tajekortatja az erintettet az intezkedes 
elmaradasinak okair61, valamint arr61, hogy az erintett panaszt nytijthat be valamely feltigyeleti 
hatosignal, es elhet birosigi jogorvoslati jogival. A Tarsasig Kft. a kert informaciokat es tajekortatist 
dijmentesen biztositja. Ha az erintett kerelme egyertelmiien megalapozatlan vagy — kiilonosen 
ismetlodo jellege miatt — tillzo, az adatkeze16, figyelemmel a kert informaci6 vagy tajekortatas 
nyajtisaval vagy a kert intezkedes meghozatalival Oro adminisztrativ koltsegekre eszszeni dijat 
szamolhat fel, vagy megtagadhatja a kerelem alapjan torten intezkedest. Az adatkezelo minden olyan 
cimzettet tajekortat az altala vegzett valamennyi helyesbitesr61, torlesrol vagy adatkezeles-
korlatozasrol, akivel, illetve amellyel a szemelyes adatot kozoltek, kiveve, ha ez lehetetlennek bizonyul, 
vagy aranytalanul nagy er6feszitest igenyel. Az erintettet keresere az adatkezelo tajekortatja e 
cimzettekrol. Az adatkezel6 az adatkezeles targyat kepez6 szemelyes adatok masolatat az erintett 
rendelkezesere bocsatja. Az erintett altal kert tovibbi masolatokert az adatkezelo az adminisztrativ 
koltsegeken alapulO, eszszerti mertekii dijat szamithat fel. Ha az erintett elektronikus titon nytijtotta be 
a kerelmet, az infonnaciok elektronikus formatumban keriilnek rendelkezesre bocsatisra, kiveve, ha 
az erintett miskent keri. 

Az adatkezel6 felhivja az erintettek ftgyelmet, bogy az erintettek tajekortatas keresiiket, valamint egyeni 
jogaik gyakorlasaval kapcsolatos kerelineiket — ha azt jogszabily nem ki nem zirja — az 
info@bmhnonprofit.hu  cimre kuldhetik meg 

A hivatkozott jogszabilyok alapjan az erintett a szemelyes adatainak kezelesevel a Nemzeti 
Adatvedelmi es InfonnaciOszabadsig Hatosig-hoz (NAIH) fordulhat 

Elerhetosegei: 

Nemzeti Adatvedelmi es Infonnicioszabadsag Hatosag 

posta cim: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

cim: 	1125 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: 	+36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalatamaih.hu 

URL 	http://naih.hu  



Az erintett jogai megsertese eseten birOsighoz is fordulhat. A birosig az ugyben soron kiviil jar el. Azt, 
hogy az adatkezeles a jogszabilyban foglaltaknak megfelel, az adatkezel6 koteles bizonyitani. Abban 
az esetben, ha az adatkezel6 az erintett adatainak jogellenes kezelesevel vagy az adatbiztonsig 
kovetelmenyeinek megszegesevel az erintett szemelyisegi jogit megserti, az erintett az adatkezekitol 
serelenidijat kovetelhet. 
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