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Jelen rendelkezeseket a Tarsasig tobbi szabilyzatanak eloirasaival osszhangban kell ertelmezni. 
Amennyiben a szemelyes adatok vedelmevel kapcsolatosan ellentmondis all fent jelen 
rendelkezesek es a birmely mas, e szabilyzat hatilybalepese elOtt hatilyba lepett szabilyzat elOirisai 
kozott, agy abban az esetben jelen rendelkezesek szabilyai az irinyadOak. 

1. A szabalyzat celja es hatalya 

A Tarsasig miikodese koreben alapelv, hogy a szemelyes adatok kezelese soran a tarsasag minden 
esetben torekszik az Europai Parlament es a Tanics altal elfogadott, a termeszetes szemelyeknek a 
szemelyes adatok kezelese tekinteteben torten vedelmer61 es az ilyen adatok szabad aramlasir61, 
valamint a 95/46/EK iranyelv hatilyon kiviil helyezesercil sz616 2016/679 Rendeletben, 
(a tovabbiakban: GDPR rendelet), az informaciOs onrendelkezesi jogr61 es az 
informicioszabadsigr61 sz616 2011. evi CXII. torvenyben (a tovabbiakban: Info tv. foglaltak 
betartisara. 

Jelen szabilyzat cella, hogy az erintettek megfele16 tajekortatist kaphassanak a Tarsasig altal 
kezelt, illetve az altala megbizott adatfeldolgoz6 altal feldolgozott adatokr61, azok forrisar61, 
az adatkezeles cellar61, jogalapjar61, idOtartamarol, az adatkezelesbe esetlegesen bevont 
adatfeldolgoz6 never61, cimer61, elerhetOseger61 es az adatkezelessel osszeffigg6 tevekenyseger61, 
tovabba - az erintett szemelyes adatainak tovabbitasa eseten - az adattovabbitas jogalapjarOl es 
citnzettjer61 es a tovabbitott szemelyes adatok korer61. 

Jelen szabilyzat tovabbi cella, bogy az erintettek Tarsasag altal kezelt szemelyes adatok tekinteteben 
valamennyi erintetti jogir61, jogorvoslati lehetOseger61 megfele16 tajekortatast kapjon. 

Jelen szabalyzattal a Tarsasig biztositani kivanja a nyilvantartasok miikodesenek torvenyes 
rendjet, az adatvedelern alkotminyos elveinek, az adatbiztonsig kovetelmenyeinek ervenyesiileset, 
meg kivinja akadalyozni az adatokhoz valO jogosulatlan hozziferest, es azok jogosulatlan 
megvaltortatisit, illetve nyilvinossagra hozatalit. 

A szabilyzat targyi hatilya kiterjed a Tirsasig minden szervezeti egysegenel folytatott valamennyi 
olyan folyamatra, amely soran az irinyadO jogszabilyokb a n meghatirozott szemelyes adat 
kezelese, titrolisas, tovabbitisa megvalOsul. 
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A szabilyzat idObeli hatilya 2018. majus 25. napjatOlannak visszavonisaig tart. 

Jelen szabilyzat hatilya kiterjed a Tarsasigra, mint a szemelyes adatok kezelOjere, azon szenielyekre, 
akiknek adatait a Tarsasig kezeli, valamint azon szemelyekre, akiknek jogat vagy jogos erdeket a 
szemelyes adatok kezelese erinti, az irlanyadO jogszabilyok szerinti foglalomrendszer szerint: 
Erintett(ek). 
Jelen szabilyzat hatilya kiterjed a Tarsasig, mint adatkezelO altal igenybe vett adatfeldolgozokra, 
tovabbi adatkezelOkre, a Tarsasig valamennyi munkavallalOjara, vagy egyeb foglalkortatisi 
jogviszonyban alkalmazott szemelyere, a Tarsasag nem termeszetes szemelyisegii, gazdalkodO 
szervezet partnereinek kapcsolattartOira. 

Jelen szabilyzat hatilya a Tarsasig valamennyi szervezeti egysegenel folytatott valamennyi 
szemelyes adat kezelesere kiterjed, fiiggetlenul att61, hogy a szemelyes adatok kezelese, tarolisa 
papir alapon, vagy elektronikus forinaban tortenik. 

2. Fogalmak 

A jelen szabilyzat fogalmi rendszere megegyezik a GDPR rendelet es az Infotv. 3. §-ban 
meghatirozott ertelmez6 fogalommagyarazatokkal, igy kiilonosen: 

Erb/tett: barmely meghatirozott, szemelyes adat alapjan azonositott vagy - kOzvetleniil vagy 
kozvetve - azonosithat6 termeszetes szemely; 

Szemelyes adat az erintettel kapcsolatba hozhatO adat - killonosen az erintett neve, azonositO 
jele, valamint egy vagy tobb fizikai, fiziolOgiai, mentilis, gazdasigi, kulturalis vagy szocialis 
azonossigara jellemz6 ismeret 	valamint az adatb61 levonhatO, az erintettre vonatkozO 
kovetkeztetes; 

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

a vallasos vagy mas vilignezeti meggyOzOdesre, az erdek-kepviseleti szervezeti 
tagsagra, a szexualis eletre vonatkozO szemelyes adat, 

o az egeszsegi illapotra, a koros szenvedelyre vonatkozO szemelyes adat, valamint a 
bunugyi szemelyes adat; 

Bunugyi szemelyes adat: a biintetOeljaras sorin vagy azt megelOzOen a biincselekmennyel vagy a 
biintetOeljarassal Osszefuggesben, a biintetOeljaras lefolytatisara, illetve a biincselekmenyek 
felderitesere jogosult szerveknel, tovabba a biintetes-vegrehajtas szervezetenel keletkezett, az 
erintettel kapcsolatba hozhat6, valamint a biintetett elOeletre vonatkozO szemelyes adat; 

Hozzajaridds: az erintett akaratinak onkentes es hatirozott kinyilvanitasa, amely megfele16 
tajekortatison alapul, es amellyel felreerthetetlen beleegyezeset adja a ri vonatkozO szemelyes 
adat - teljes kora vagy egyes milveletekre kiterjed6 - kezelesehez; 

Tiltakozds: az erintett nyilatkozata, amellyel szemelyes adatinak kezeleset kifogisolja, es az 
adatkezeles megsziinteteset, illetve a kezelt adat torleset keri; 



Adatkezelo: 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 eszkort) vonatkoz6 donteseket meghozza es vegrehajtja, 
vagy az adatfeldolgozoval vegrehajtatja; 

Adatkezeles: az alkalmazott eljarastol fuggetleniil az adaton vegzett barmely miivelet vagy a 
milveletek osszessege, igy kalonosen gyiljtese, felvetele, rogzitese, rendszerezese, tarolisa, 
megvaltortatasa, felhasznalisa, lekerdezese, tovabbitasa, nyilvanossagra hozatala, Osszehangolisa 
vagy osszekapcsoLisa, zarolisa, torlese es megsemmisitese, valamint az adat tovabbi 
felhasznalisinak megakadalyozasa, fenykep-, hang- vagy kepfelvetel keszitese, valamint a szemely 
azonositasara alkalmas fizikai jellemzok (pl. ujj- vagy tenyernyomat, DNS-minta, iriszkep) 
rogzitese; 

Adattovabbltis: az adat meghatirozott harmadik szemely szamara torten hozzaferhetOve tetele; 

Nyilvanossagra hozatal: az adat barki szamaxa torten hozzaferhetove tetele; 

Adattorles: az adat felismerhetetlenne tetele oly mOdon, hogy a helyreallitasa tObbe nem 
lehetseges; 

Adatzarolas: az adat azonosit6 jelzessel ellatisa tovabbi kezelesenek vegleges vagy 
meghatirozott idOre torten korlatozasa celjab61; 

Adatmegjekiles: az adat azonosit6 jelzessel ellatasa annak megkillonbortetese celjab61; 

Adatmegsemmisltes: az adatot tartalmazo adathordoz6 teljes fizikai megsemmisitese; 

Adatfeldolgozas: az adatkezelesi milveletekhez kapcsol6d6 technikai feladatok elvegzese, 
fuggetlenul a milveletek vegrehajtasahoz alkalmazott mOdszert61 es eszkort61, valamint az 
alkalmazas helyet61, felteve hogy a technikai feladatot az adaton vegzik; 

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

Adatallomany: az egy nyilvintartasban 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 
adatfeldolgoz6val; 

EGT-allatn: az EurOpai Unio tagallama es az EurOpai Gazdasigi Tersegra sz616 megallapodisban 
reszes mas alLim, tovabba az az alLsm, amelynek allampolgira az EurOpai link, es tagillamai, 
valamint az EurOpai Gazdasigi Tersegr61 szOlo megallapodasban nem reszes illam kozott letrejott 
nemzetkozi szerzodes alapjan az EurOpai Gazdasigi Tersegrol szol6 megallapodisban reszes 
allam allampolgaraval azonos jogillist elvez; 

Harmadik orszig: minden olyan allam, amely nem EGT-ilLam; 



Adatvedelmi incidens: szemelyes adat jogellenes kezelese vagy feldolgozisa, igy kiiliiniisen a 
jogosulatlan hozziferes, megviltortatis, tovibbitis, nyilvinossigra hozatal, talks vagy 
megsemmisites, valamint a veletlen megsemtnisiiles es seriiles. 

3. Az adatkezelesek szabilyai 

Mivel az informacios onrendelkezes minden tenneszetes szemelyAlaptorvenyben rogzitett 
alapjoga, igy a Tirsasig eljirdsai soran csak es kizirolag a hatalyos jogszabilyok 
rendelkezesei alapjan vegez adatkezelest, 4gy onosen: 

Szemelyes adat kezelesere csak jog gyakorlisa vagy kiitelezettseg teljesitese erdekeben van 
lehetOseg. A Tirsasig iltal kezelt szemelyes adatok magincelra valO felhasznilisa tilos. Az 
adatkezelesnek mindenkor meg kell felelnie a celhoz kothttseg alapelvenek. 

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

A GDPR rendelet szerinti szemelyes adatkezelesi jogalapoic 

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 
szernely letfontossiga erdekeinek vedelme miatt sziikseges 
GDPR 6. cikk (1) bekezdes a.) adatkezelO jogos vagy letfontossigii erdeke 
GDPR 6. cikk (1) bekezdes e.) az adatkezeles kozerdeldi vagy az adatkezelOre ruhizott 
kozhatalzni 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 alapvetO jogai es szabadsigai, 
amelyek szemelyes adatok vedelmet teszik sziiksegesse, kiilonosen, ha az erintett gyerek. 

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

A Tirsasig az iltala megfoglamazott es honlapjin kozzetett adatvedelmi 
tijekortatOkban/szabilyzatokban meghatirozza az erintettOlgyfijtott, a Tirsasig iltal kezelt, tirolt 
szemelyes adatok kezelesenek jogalapjit, celjit, idOtartamit, az adatovibbitis tenyet, az 
adattovibbitis cimzettjet, a tovibbitott szemelyes adatok koret, esetleges harmadik orszigba 
torten tovibbitis tenyet, valamint az erintetett szemelyes adataikkal kapcsolatos valamennyi, 
irinyadO jogszabilyokban meghatirozott jogit, es a rendelkezesere illo jogorvoslati lehetOsegeket. 

A Tirsasig szervezeti egysegeinel adatkezelest vegzO alkalmazottak es a Tirsasig megbizisibOl az 



adatkezelesben resztvevO, annak valamely milveletet vegzO szervezetek alkalmazottjai kiitelesek 
a megismert szemelyes adatokat uzleti titokkent megOrizni. A szemelyes adatokat kezelO es 
azokhoz hozzaferesi lehetOseggel rendelkez6 szemelyek kotelesek minden 
e se t b e n Titoktartasi nyilatkozatot tenni. (2. melleklet) 

Ha a szabalyzat hatilya alatt allo szemely tudomist szerez arrOl, bogy a Tarsasig altal kezelt 
szemelyes adat hibas, hianyos vagy idOszerfiden, koteles azt helyesbiteni vagy helyesbiteset 
esetleges tor le se, elfeledteteset az adat rogziteseert felelOs munkatirsnal 
kezdemenyezni, es err& kozveden feletteset, az adatvedelmi felelOst vagy az UgyvezetOt kozvetlentil 
ertesiteni. 

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

AdatkezelO semmilyen koriilmenyek kozott nem gyfijt kiilonleges 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 szexpAlis eletre, valamint biintetett elOeletre 
vonatkoznak. 

Adatvedelmi incidens eseten az AdatkezelO indokolatlan kesedelem nelkul, legkesObb 72 Orival 
azutan, bogy az adatvedelmi incidens a tudornisara jutott, bejelenti a felligyeleti hatOsignak, kiveve, 
ha az adatvedelmi incidens valOszinlisithetOen nem jar kockazattal a termeszetes szemelyek jogaira 
es szabadsigaira nezve. Azon nem wart esetben, ha a bejelentes nem tortenik meg 72 Orin bail, 
AdatkezelO a bejelenteshez mellekeli a kesedelem igazolisara szolgal6 indokokat is. 

Amennyiben az adatvedelmi incidens valOsziniisithethen magas kockizattal 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 valOszinUsithetOen magas kockazattal jar6 adatvedelmi 
incidenssel kapcsolatos tajekortatisa soran: 

• vilagosan es kozerthetOen ismerteti az adatvedelmi incidens jelleget; 
• informaciOt nytijt a tovabbi tajekortatast 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. 

4. A szemelyes adatok kezelesenek Tarsasag altal biztositott alapelvei 

1. A szemelyes adatok kezeleset jogszertien es tisztessegesen, valamint az erintett szimara 
adithatO mOdon kell vegezni („jogszerUseg, tisztesseges eljaras es atlithatOsig"); 

2. A szemelyes adatok gyiijtese csak meghatirozott, egyertelmli es jogszera celbOl tortenhet, es 
azokat a Tarsasag nem kezelheti ezekkel a celokkal Ossze nem egyeztethetO mOdon. Nem 
minOsul az eredeti cellal iissze nem egyeztethetOnek a kozerdekii archivalas celjabOl, 
tudomanyos es tortenelmi kutatisi celbOl vagy statisztikai celbOl torten tovabbi adatkezeles 
(„celhoz kotottseg"); 
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3. Az adatkezeles celjai szempontjab61 megfelelOek es relevansak kell, hogy legyenek, es a 
sziiksegesre kell korlitozodniuk („adattakarekossig"); 

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

5. A szemelyes adatok tarolasinak olyan formaban kell tortennie, amely az erintettek azonositisat 
csak a szemelyes adatok kezelese celjainak eleresehez sziikseges ideig teszi lehetOve; a 
szemelyes adatok ennel hosszabb ideig torten6 tarolasira csak akkor keriilhet sor, amennyiben 
a szemelyes adatok kezelesere kozerdekli archivgas celjab61, tudominyos es tortenelmi kutatisi 
celb61 vagy statisztikai celb61 keriil majd sor („korlatozott t6xolhatosig"); 

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

7. A Tarsasig felelos az el6z6ekben meghatirozott alapelvek szerinti megfelelesert, tovabba 
kepesnek kell lennie e megfeleles igazolisara („elszimoltathatosig"). 

5. A Tarsasag adatvedelmi rendszere 

A Tarsasig iigyvezet6je a Tarsasig sajatossagainak figyelembe vetelevel meghatirozza az 
adatvedelem szervezetet, az adatvedelemre valamint az azzal osszefiigg6 tevekenysegre vonatkoz6 
feladat- es hatiskoroket, es Irijeloli az adatkezeles feliigyeletet ellat6 szemelyt, az adatvedelmi felelOst. 

A szabilyzatban elOirtak betartatisiert minden szervezeti egyseg vezetOje 61106 feladatkoreben felel6s. 

A Tarsasig munkatirsai munkajuk sorin gondoskodnak arr61, hogy jogosulatlan szemelyek ne 
tekinthessenek be szemelyes adatokba, tovabba arr61, hogy a szemelyes adat tarolisa, elhelyezese 
tigy keriiljon kialakitisra, hogy az jogosulatlan szemely reszere ne legyen hozziferhet6, megismerhet6, 
megviltortathat6, megsemmisithet6. 
Kiils6 szervezet reszere az adattovibbitas tortenhet papir alapon vagy elektronikus itton. Abban az 
esetben, ha az adattovabbitis elektronikus adatfeldolgozissal hatekonyabban teljesithet6 akkor az 
irattar reszere az adattovibbitisr61 kiser6levelet kell kesziteni, amely tartalmazza az adattovabbitist 
ker6 megkereseseben felsorolt adatokat. A Tarsasignal megval6sul6 adatkezelesekre, 
adattovibbitisokra vonatkoz6an a Tama* mindenkori kinevezett adatvedelmi felelOse kulon 
nyilvintartist vezet. (6. melleklet) 

Az adatkezel6 koteles az adatkezelesi miiveleteket itgy megtervezni es vegrehajtani, hogy az e torveny 
es az adatkezelesre vonatkoz6 mas szabgyok alkalmazisival biztositsa az erintettek maganszferijanak 
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 iigy 
erdemeben eljarni nem lehet. 

A BMH Nonprofit Kft. munkavallal6i a feladataik ellatasa koreben szemelyes adatokat csak a 
vonatkoz6 jogszabgyok es a Tarsasig szabilyzOiban meghatirozott eloirisok betartisival kezelhetnek. 

A BMH Nonprofit Kft. adatkezelest vegzO munkavglal6ja fegyelmi, kirteritesi, szabilysertesi es 
biintet6jogi felelOseggel tartozik a feladat,- es hatiskiirenek gyakodisa soran tudomasin jutott 
szemelyes adatok jogszeril kezeleseert, a jogosultsigok jogszerei gyakoriasiert. 



A Tarsasig adatvedelmi rendszerenek feliigyeletet az ugyvezet6 litja el. 

Az figyvezeto az adatvedelemmel kapcsolatosan: 

a) felelOs az erintettek jogszabilyokban meghatirozott jogainak gyakorlasahoz 
sziikseges feltetelek biztositisiert; 

b) felelOs a Tarsasag ihal kezelt szemelyes adatok vedelmehez sziikseges szemelyi, targyi es 
technikai feltetelek biztositasiert; 

c) felelOs az adatkezelesre iranyulO ellenOrzes sorin esetlegesen feltart hianyossigok vagy 
jogszabilysertO koralmenyek megsziinteteseert, a szemelyi felelOsseg megallapitisahoz 
szukseges eljaras kezdemenyezeseert, illetve lefolytatisiert; 

d) feltigyeli a kinevezett adatvedelmi felelOs tevekenyseget; 
e) vizsgalatot rendelhet el; 
f) kiadja a Tarsasig adatvedelemmel kapcsolatos belsO szabilyait. 

Az iranyadO jogszabilyi elOftasok alapjan a Tirsasignil adatvedelmi felelOs (Dpo) alkalmazisa 
kiitelezO, tekintettel arra, hogy a Tarsasig hulladekgazdalkodisi kozszolgiltatisi feladatot Lit el. 

Az iigyvezetO altal kijelolt adatvedelmi felelOs: dr. Nyilas Krisztina 
Az adatvedelmi felelOs elerhetOsege: info@bmhnonprofit.hu   
Cime: 3527 Miskolc, BesenyOi Ut 26. 

Az adatvedelmi felelos feladatai kilkinosen: 

Feld& az adatvedelemert, melynek kereteben: 

a) ellenorzi a vedelmi elolrasok betartasit; 
b) kozremiikodik az adatkezeles es az adatfeldolgozis felfigyeleteben; 
c) kialakitja a vonatkozO dontesek elOkeszitesehez, a biztonsigot novelO intezkedeseket; 
d) betekinthet valamennyi iratba, ami a szemelyes adatok kezelesevel, feldolgozisival kapcsolatos; 
e) kivizsgalja es intezi, a hozza beerkez6 kerdeseket; 
f) kiadja es folyamatosan aktualizilja a szabilyzatot; 
g) erdekmerlegelest vegez az egyes szemelyes adatkezelessel kapcsolatban; 
h) hatisvizsgilatot vegez az egyes szemelyes adatok kezelesevel, taroLisival kapcsolatban; 
i) tanicsot ad az adatvedelmi hatisvizsgilatra vonatkozOan, valamint nyomon Icemen a 

hatisvizsgalat elvegzeset; 
j) egyiittmfikodik es kapcsolatot tart a feliigyeleti hatOsigokkal; 
k) evente ellenOrzi a vonatkozO jogszabilyok, valamint a Szabilyzat elOirisai es az adatbiztonsigi 

kovetelmenyek teljesiileset, a tapasztaltakr61, az esetleges hianyossigok megszUntetes 
erdekeben teendO intezkedeseltrOl tijekortatja az iigyvezett5t; 

1) kozremUkodik, illetOleg segitseget nyUjt az adatkezelessel osszefuggo dontesek 
meghozatalaban, valamint az erintettek jogainak biztositisiban;. 

m) kivizsgilja a hozza erkezett bejelenteseket, es jogosulatlan adatkezeles eszlelese esten annak 
megsziintetesere hivja fel az adatkezekit, vagy az adatfeldolgoz6t; 

n) vezeti es koordinalja a belsO adatvedelmi nyilvintartisokat; 
o) gondoskodik az adatvedelmi ismeretek oktatisira 
p) jogosult a BMH Nonprofit Kft. valamennyi szervezeti egysegenel betekinteni az 

adatkezelesekbe, az azzal kapcsolatos nyilvantartisokba 



q) a Tarsasig foglalkortatottjai szamira tanicsot ad az egyes adatvedelmi kerdesekkel 
kapcsolatban. 

Vezetok 

A BMH Nonprofit Mt. szervezeti egyseg vezettije 

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 munkavallalOk ismerjek, elOirisait munkavegzesiik 
soran alkalmazzak; 

c) konkret iigyekben felmerii16 igenyek alapjin adatvedelmi kerdesekben segitseget nytijt az 
adatvedelmi felelOs reszere; 

d) a tudomasira jutott visszissig eseten felhivja a mtutkavillalot a jogosulatlan adatkezeles 
megsziintetesere, valamint ertesid a tarsasig adatvedelmi felelOset. 

Az adatkezelli municavallal6 

Az adatkezelesi feladatokkal megbizott munkavallal6 

a) koteles a Szabilyzat es az agazati jogszabilyok adatvedelmi elOirisait megteremteni es 
maradektalanul betartani; 

b) koteles tajekortatni kOzvetlen feletteset, sziikseg eseten az tigyvezetOt a feladatkoreben 
felmerillt birmely egyeb agazati adatvedelmi problemirol, esetleges allisfoglalisr61, vagy mas 
fejlemenyrOl, a szamitastechnikai eszkozok birminernii meghibisodasirol, az adatallomany 
kezelhetOsegeben bekovetkezett problemirOl es adatvedelmi incidens bekovetkezter61, vagy 
annak lehetseges bekovetkezeser61; 

c) koteles eszrevetel eseten az adatkezekssel kapcsolatosan feltart visszassagokat haladektalanul 
megsziintetni; 

d) vezeti a munkakiirebe tartozo adat-, adatszolgiltatisi es adattovibbitisi nyilvintartisokat; 
e) gondoskodik =TOL hogy az altala vezetett nyilvantartas adataihoz illetektelen szemely ne 

ferhessen hozza, iigyel a nyilvintartas biztonsagos tarolisara; 
f) elvegzi a kezeleseben levO adatok biztonsigi menteset, gondoskodik azok biztonsigos 

tirolisar61; 
g) a jogszabily altal felhatalmazott szemelynek vagy szervezetnek adatot szolgiltat, adatot 

tovabbit; 
h) koteles kozvetlen feletteset, az adatvedelmi felelOst, sziikseg eseten az iigyvezetOt tijekortatni 

minden olyan esemenyrOl, amikor of jogszertitlen adatkezelesre kertek fel, utasitottik; 
i) haladektalanul jelzi kozvetlen felettesenek, ha az adatillomanyba jogosulatlan hozzaferest vagy 

barmineinfi valtozast tapasztal, azaz adatvedelmi incidens tortenik, vagy annak tenyet tapasztal; 
j) fegyelmi es anyagi felelOsseggel tartozik azert, hogy tevekenyseget az adatkezelest elrendelO 

jogszabily hiin*an pedig az erintett hozzajarulisinak megfelelOen vegezze, mely 
kotelezettsegszeges fegyelmi felelOssegre vonist alapozhat 

A Munkatirs, akinel az adat keletkezett, es/vagy akinek az adathoz hozzaferesi jogosultsaga 
van, es/vagy akinek az adatot egy masik adatgazda, vagy harmadik szemely tovabbitotta, 
es/vagy akinek az adat birmilyen mas mOdon a birtokiba jutott, adatgazdanak tninOsiil jelen 
Szabilyzat alapjan. 

Adat tOrleset, helyesbiteset, zarolasit vagy megsemmisiteset csak a hozzaferesre jogosult 
adatgazda, az egysegvezetO vagy az AdatkezelO kepviselOje, vagy az altala e feladattal megbizott 
Munkatirs vegezhed el, es kizarOlag abban az esetben, ha meggyOzOdott arrOl, hogy annak 
jogszabilyban, a mindenkor hatilyos Adatvedelmi es Adatkezeksi Szabilyzatokban, vagy 



egyeb szabilyzatban meghatirozott feltetelei fennillnak, es a szemelyes adat torolhet6, 
zarothat6, helyesbithet6, stb. 

Amennyiben jogszabily vagy bels6 szabilyzat elOirja, az adatok torlesenek, zarolisinak vagy 
megsemmisitesenek tenyet az azt vegrehajt6 Munkatirsnak megfelel6en dokumentalnia kell, 
es err6l az adatvedelmi felelOst minden esetben ertesiteni sziikseges, a megfele16 Tirsasig 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 szamara 
fel nem tarhathak; 
a dokumentumokat j61 zarhatO, szaraz, Ctizvedelmi es vagyonvedelmi berendezessel elLitott 
helyisegben helyezi el; 
a folyamatos aktiv kezelesben levO iratokhoz csak az illetekes, arra kiilon az iigyvezetO altal 
feljog-ositott alkalmazottjak ferhetnek hozzi; 
a Tarsasig adatkezelest vegzO munkatirsa a nap folyarnin csak tigy hagyhatja el az olyan 
helyiseget, ahol adatkezeles zajlik, hogy a ri bizott adathordozokat elzarja, vagy az irodat bezarja; 
a Tarsasig adatkezelest vegz6 munkatirsa a munkavegzes befejeztevel a papiralapit adathordozOt 
elzarja, ugyanezen szabily aLapjan szamitagepet lezirja, kikapcsolja, tigy hogy ahhoz mas 
illetektelen szemely ne ferhessen hozza, az adatokat megismerni keptelen legyen. 
amennyiben a papiralapon kezelt szemelyes adatok digitalizatisra keriilnek, a digitalisan tarok 
dokumentumokra iranyadO biztonsigi szabilyokat alkalmazza a Tarsasig. 

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

az adatkezeles sorin hasznalt szamitOgepek, egyes okostelefonok a Tarsasag tulajdonat kepezik, 
vagy azok folott tulajdonosi jogkorrel megegyez6 hasznilati joggal bir a Tarsasig; 
a szamithgepen es okos mobileszkozokon talalhatO adatokhoz csak ervenyes, szemelyre sz616, 
azonosithat6 jogosultsaggal lehet csak hozzaferni; 
az adatokkal torten6 minden szarnitOgepes rekord nyomon kOvethetOen naplOzisra keriil; 

- a hiltizati kiszolgal6 gepen (a tovabbiakban: szerver) tarok adatokhoz csak megfele16 
jogosultsiggal es csakis az arra kijelolt szemelyek ferhetnek hozza; 
amennyiben az adatkezeles cerja megvalOsult, az adatkezeles hatirideje letelt, tigy az adatot 
tartalmazO fajl visszaillithatatlanul torlesre keral, az adat iijra vissza nem nyerhet6; 

- a hal6zaton tarolt 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 migneses adathordozora tortenik; 
a lementett adatokat tirolO migneses adathordoz6 az erre a celra kialakitott panceldobozban 

tazbiztos helyen es modon tarok; 

- a szemelyes adatokat kezel6 hikaaton a virusvedelemr61 folyamatosan gondoskodik; 
- a rendelkezesre all6 szamitastechnikai eszkOzOkkel, azok alkalmazasival 

megakadalyozza illetektelen szemelyek hilOzati hozzafereset. 



A Tarsasig az altala kezelt, tarolt szemelyes adatok informaciO biztonsigara vonatkozOan kaki 
szabilyzattal rendelkezik. 

7. Az erintettek jogainak ervenyesitese 

Az Info tv., valamint a GDPR rendelet alapjan az erintett jogai a kovetkezOk fiiggetlentil att61, hogy a 
szemelyes adat az erintettOlvagy mas forrisbOl szarmazik: itlithatO tajekortatas joga, hozzaferes joga, 
a helyesbites joga, adathordozhatOsighoz vale) jog, az „elfeledteteshez yak) jog", tiltakozashoz yak, jog, 
az adatkezeles korlatozisahoz vale) 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 mOdon. 

Adithatel tajekortatashoz val6 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, atLithatO, erdietO es konnyen hozzaferhetO formaban, viligosan es kOzerthetOen 
megfogalmazva nytijtsa. 
Az erintett tajekortatisa eseten a Tarsasig minden esetben ertesiti az erintettet az egyes szemelyes 
adatok eseten tetelesen, hogy az adott szemelyes adat kezelesenek tarolisisnak mi a jogalapja es cella. 

Az erintett onkentes adatszolgaltatisa eseten az AdatkezelO a szemelyes adatot az erintett 
beleegyezesevel kezeli. A hozzajarulasba felreertheteleniil kovetkeznie kell, hogy az erintett 
beleegyezik az adatkezelesbe. Ha az adatkezeles az erintett hozzajarulasin alapul, ketseg eseten az 
AdatkezelOnek kell bizonyitania, hogy az adatkezelesi miivelethez az erintett hozzajarult. Ha az erintett 
hozzajarulasit olyan irisbeli nyilatkozat kereteben adja meg, amely mis iigyekre is vonatkozik, a 
hozzajanilas kind kerelmet ezektO1 a mas iigyektO1 egyertelmilen megkiikinbortethetO mOdon kell 
elOadni, erthetO es konnyen hozzaferhetO formaban, viligos es egyszerii nyelvezettel. 

Az adatkezeles megkezdese elOtt az adatkezelest vegzOnek az erintettet — keres nelkiil is — elOzetesen 
es egyertelmtien tajekortatni sziikseges az adatai kezelesevel kapcsolatban minden tenyrOl, igy 

az adatkezeles 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 megelOzOen az erintett keresere torten lepesek megtetelehez 
sziikseges 
az adatkezeles az adatkezelOre vonatkozO jogi kotelezettseg teljesitesehez sziikseges 
az adatkezeles az erintett vagy egy misik termeszetes szemely letfontossiga erdekeinek 
vedelme miatt sziikseges 
az adatkezeles kozerdekii 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 szemelyer61, adatfeldolgozas eseten az adatfeldolgozO kileter61 
az adatkezeles idOtartamirOl 



az adattovibbitas cimzettjeirOl 
harmadik orszigba torten adattovabbitisr61 
az erintett jogair61 
az erintett jogorvoslati lehetOsegeirOl 
az adatok megismeresere jogosultak korer61 

Ha az erintettek szemelyes tijekortatisa lehetetlen vagy aranytalan kohseggel jarna, a tajekortatis az 
alibbi informici6k nyilvanossigra hozatalival is megtortenhet 
az adatgAtes tenye 
az erintettek kore 
az adatgyajtes celja 
az adatkezeles idOtartarna 
az adatok megismeresere jogosult lehetseges adatkezelOk szemelye 
az erintettek jogair61 torten thjekortatis 
az erintettek jogorvoslat lehetOsegeirOl torten tajekortatis. 

Az erintett hozzaferesehez val6 jog: Az erintett jogosult arra, hogy az adatkezelOtO1 visszajelzest 
kapjon arra vonatkoz6an, hogy szemelyes adatainak kezelese folyamatban van-e, es ha ilyen adatkezeles 
folyamatban van, jogosult arra, bogy a szemelyes adatokhoz es a kovetkez6 informaci6khoz 
hozzaferest kapjon: az adatkezeles celjai; az erintett szemelyes adatok kategoriii; azon cimzettek vagy 
cimzettek kategariii, akikkel, illetve amelyekkel a szemelyes adatokat kozoltek vagy kozolni fogjak, 
ideertve killonosen a harmadik orszigbeli cimzetteket, illetve a nemzetkozi szervezeteket; a szemelyes 
adatok taroLisinak tervezett idOtartarna; a helyesbites, torles vagy adatkezeles korlatozasinak es a 
tiltakozas joga; a fehigyeleti hatOsighoz cimzett panasz benytijtasinak joga; az adatforrisokra 
vonatkoz6 informaci6; az automatizalt donteshozatal tenye, ideertve a profilalkotast is, valamint az 
alkalmazott logikara es arra vonatkoz6 erthetO informici6k, hogy 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 tajekortatast kapjon a tovibbitisra vonatkoz6 megfele16 garanciikra A Tarsasig az 
adatkezeles targyat kepez6 szemelyes adatok misolatit az erintett rendelkezesere bocsatja. Az erintett 
ihal kert tovabbi masolatokert az adatkezelO az adminisztrativ koltsegeken alapu16, eszszerti mertekti 
apt szamithat feL Az erintett kerelmere az informaci6kat a Tarsasig elektronikus formaban 
szolgahatja. A tajekoz6dishoz vale, jog frisban az info@bmhnonprofithu elerhetOsegen keresztill 
gyakorolhat6. Az erintett reszere keresere — szemelyazonossiganak hitelt erdem16 igazolisa es 
beazonositasit kovetOen — sz6ban is adhat6 tajekortatas. 

Helyesbites joga: Az erintett kerheti a Tarsasig Kft. altal kezelt, ri vonatkoz6 pontatlan szemelyes 
adatok helyesbiteset es a hianyos adatok kiegesziteset. 

Effeledteteshez vale jog: Az erintett az aLibbi indokok valamelyikenek fennalisa eseten jogosult 
arra, bogy keresere a Tirsasig indokolatlan kesedelem nelkill torolje a ra vonatkoz6 szemelyes 
adatokat: 

• szemelyes adatokra mar nincs sziikseg abb61 a celba, amelybOl 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 kezehek; 

• a szemelyes adatokat az adatkezelOre alkalmazand6 uni6s vagy tagallami jogban elOirt jogi 



kotelezettseg teljesitesehez torolni kell; 

• a szemelyes adatok gyiljtesere inforinaciOs tarsadalommal osszefugg6 szolgaltatisok kinalasaval 
kapcsolatosan keriilt sor. Az adatok torlese nem kezdemenyezhetO, ha az adatkezeles sziikseges: a 
velemenynyilvanitas szabadsigahoz es a tajekozodashoz yak. jog gyakorlasa celjabill; a szemelyes 
adatok kezeleset elOirti, az adatkezelOre alkalmazand6 unios vagy tagallami jog szerinti kotelezettseg 
teljesitese, illetve kozerdekbOl vagy az adatkezelOre ruhazott kozhatalmi jogositvany gyakorlasa 
keretiben vegzett feladat vegrehajtasa celjaboil; a nepegeszsegilgy terilletet erintO, vagy archivaLisi, 
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 agbbi feltetelek valamelyike teljesul: 

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

• az adatkezeles jogellenes, es az erintett ellenzi az adatok torleset, es ehelyett ken azok 
felhasznalasinak 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 korlitozas arra az idOtartamra vonatkozik, 
amig megallapitisra nem kerill, bogy az adatkezelO jogos indokai elsObbseget elveznek-e az erintett 
jogos indokaival szemben. Ha az adatkezeles korlatozas ala esik, a szemelyes adatokat a tarolis 
kivetelevel csak az erintett hozzajarulisival, 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 
korlitozasinak feloldisarol elOzetesen tijekortatja. 

Tiltakozas joga: Az erintett jogosult arra, hogy a sajat helyzetevel kapcsolatos okokbol barmikor 
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 kezelese ellen, ideertve az emlitett 
rendelkezeseken alapulO profilalkotast is. Tiltakozas eseten az adatkezelO a szemelyes adatokat nem 
kezelheti tovibb, ldveve, 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 barmikor tiltakozzon a ra 
vonatkozo szemelyes adatok e celb61 torten6 kezelese ellen, ideertve a profilalkotist is, amennyiben az 
a kozvetlen iizletszerzeshez kapcsolodik. A szemelyes adatok kozvetlen iizletszerzes erdekeben torten6 
kezelese elleni tiltakozas eseten az adatokat e celb61 a Tarsasag. nem kezeli. 

Automatizalt donteshozatal egyedi iigyekbe, beleertve a profilalkotist az erintett jogosult arra, hogy ne 
terjedjen ki ra az olyan, kizirOlag automatizalt adatkezelesen — ideertve a proftlalkotast is — alapul6 
dontes hatilya, amely ra nezve joghatassal jarna vagy of hasonlokeppen jelentOs mertekben eriritene. 
Nem alkalmazhat6 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 szolgalO megfelelO intezkedeseket is megallapit; vagy az erintett kifejezett 
hozzajarulasin alapul. 



Visszavonas joga: Az erintett jogosult arra, hogy hozzajarulasat barmikor visszavonja. A hozzijarulas 
visszavonisa nem erinti a hozzijarulason alapulO, a visszavonas elOtti adatkezeles jogszeriiseget 

Adathordozashoz val6 jog: az erintett jogosult arra, bogy a ri vonatkozO, 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 adatkezelO indokolatlan kesedelem nelkiil, de mindenfelekeppen a kerelem 
beerkezeset61 szamitott egy hOnapon beliil tajekortatja az erintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti 
kerelem nyornin hozott intezkedesekrOl. Sziikseg eseten, figyelembe veve a kerelem osszetettseget es 
a kereltnek szamit, ez a hataridO tovabbi ket hOnappal meghosszabbithatO. A hataridO 
meghosszabbitasara az adatkezelO a kesedelem okainak megjelolesevel a kerelem kezhezvetelet61 
szamitott egy hOnapon belfil tijekortatja az erintettet. Ha az erintett elektronikus Uton nyfijtotta be a 
kerelmet, a tajekortatis 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 bail tajekortatja az erintettet az intezkedes 
elmaradasinak oltair61, valamint arrOl, hogy az erintett panaszt nyfijthat be valamely felfigyeleti 
hatOsignal, es elhet birOsigi jogorvoslati jogival. A Tarsasig a kert informackikat es tajekortatast 
dijmentesen biztositja. Ha az erintett kereltne egyertelmfien megalapozatlan vagy — kfilonosen 
ismetlOdO jellege miatt — hike), az adatkezelO, figyelemmel a kert informaciO vagy tajekortatas 
nyfijtasival vagy a kert intezkedes meghozatalival jar6 adminisztrativ koltsegekre eszszerii dijat 
szirnolhat fel, vagy megtagadhatja a kerelem alapjan torten6 intezkedest. Az adatkezelO minden olyan 
cimzettet tajekortat az altala vegzett valamennyi helyesbitesr61, torlesrOl vagy adatkezeles-
korlatozisrOl, akivel, illetve amellyel a szemelyes adatot kozoltek, kiveve, ha ez lehetetlennek bizonyul, 
vagy aranytalanul nagy erOfeszitest igenyel. Az erintettet keresere az aciatkezelO tijekortatja e 
cimzettekrOl. Az adatkezelO az adatkezeles targyit kepez6 szemelyes adatok rnisolatat az erintett 
rendelkezesere bocsatja. Az erintett altal kert tovibbi masolatokert az adatkezelO az adminisztrativ 
koltsegeken alapulO, eszszeni mertekii dijat szimithat fel. Ha az erintett elektronikus titon nytijtotta be 
a kerelmet, az informiciOk elektronikus formatumban kerillnek rendelkezesre bocsatisra, kiveve, ha 
az erintett maskent keri. 

Az adatkezelO felhivja az erintettek ftgyelmet, hogy az erintettek tajekortatis keresiiket, valamint egyeni 
jogaik gyakorlisival kapcsolatos kerelmeiket — ha azt jogszabily nem Id nem zarja — az 
info@bmhnonprofit.hu  cimre kfildhetik meg 

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

ElerhetOsegei: 

Nemzeti Adatvedelmi 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: ugyfelszolgalata,naih.hu 

URL 	http://naih.hu  

Az erintett jogai megsertese eseten birosighoz is fordulhat. A birosag az iigyben 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 adatbiztonsig 
kovetelmenyeinek megszegesevel az erintett szemelyisegi jogat megserti, az erintett az adatkezelOtO1 
serelemdijat kovetelhet. 

8. Adatvedelmemmel kapcsolatos kerelem elbiralisara vonatkozo eljarasi szabalyok: 

A Tarsasig a beerkezett erintettO1 szarmazO kerelmet, koteles a beerkezestO1 szamitott harom 
napon beliil attenni az adatkezeles szempontjabOl feladat- es hatiskorrel rendelkez6 szervezeti 
egyseg vezetOjehez es a kerelem beerkezeser61 a mindenkori kijelolt adatvedelmi feleOst ertesiteni. 

A feladat- es hatiskoffel rendelkez6 szervezeti egyseg vezetOje- az adatvedelmi felelOs 
velemenyenek kikeresevel egyetemlegesen - az erintett szemelyes adatinak kezelesevel osszefiiggO 
kerelmere az erkezeset61 szarnitott legkesObb 30 napon behil irisban, kOzerthetO formaban valaszt 
ad. 

A tajekortatis kiterjed a jelen szabilyzat 7. pontjaban meghatirozott informaciokra, amennyiben 
az erintett tajekortatisa torveny alapjan nem tagadhato meg. 

A tajekortatas fOszabily szerint ingyenes, koltsegteritest Tarsasig csak az iranyado es hatilyos 
jogszabilyok alapjan, valamint a Tarsasag kozerdekti adatokok igenylesere vonatkozo iranyado 
szabilyzataban foglaltak szerint meghatirozott esetekben szatnithat fel. 

A Tarsasig kerelmet kizarOlag a hatilyos jogszabilyokban meghatirozott okokbol utasit el, erre 
csak indoldassal, es a jogszabilyban meghatirozott tajekortatassal, irisban keriil sor. 

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

Amennyiben az erintett jogainak gyakorlasa soran az iigy megitelese nem egyerteltnii, az adatot 
kezelO szervezeti egyseg vezetOje az iigy iratainak es az iigyre vonatkoz6 allispontjanak 
megkiildesevel allisfoglalist kerhet az adatvedelmi felelOst61, aki azt harom napon beliil teljesiti. 

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



I 
aka' okozott szemelyisegi jogsertes eseten jaro serelemdijat is megteriti. Az adatkezelO mentesiil 
az okozott karert vale) felelOsseg es a serelemdij megfizetesenek kotelezettsege alai, ha bizonyitja, 
bogy a kart vagy az erintett szemelyisegi joginak serelmet az adatkezeles koren kivill esti 
elharithatatlan ok idezte 65. Ugyanigy nem teriti meg a kart, amennyiben az a kirosult 
szandekos vagy stilyosan gondatlan magatartasibe1 szarmazott. 

9. A Tarsasagnal megvalosulo adatkezelesek 

9.1. Altalanos rendelkezesek: 

Az adatkezeles idOtartama minden onkentes alapon torten6 adatkezelesi tevekenyseg eseteben 

meghatirozisra kertilt az adatkezeles leirasaban, azonban ha az valamilyen hiba, hianyossig miatt 

nem alkalmazhatO, ugy a kovetkezo szabilyokat kell alkalmazni: 

A Tarsasag az altal kezelt szemelyes adatokat az alabbiak szerint kezeli, tarolia: 

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

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

c. birOsig vagy hatOsig torlesre vonatkoz6 dontesenek vegrehajtasaig, vagy ilyen rendelkezesek 

hianyaban — es jogszabily elter6 rendelkezese hiinyaban — 

d. anon jogviszonybol credo jogok es kotelezettsegek ervenyesithetOsegenek eleviileseig tart, 

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

az altaLinos eleviilesi idO 5 ev, 

e. Amennyiben erintett, mint jelentkez6 az allisra jelentkezOk adatbizisiba jelentkezik es 

hozzajarul adatainak adott pozici6 betolteset kovetO tovabbi kezelesehez, tehat ahhoz, hogy 

amennyiben az adatokat a cel megvalOsulasa miatt torolni kellene, tigy az adatokat az AdatkezelO a 

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

KotelezO, jogi kotekezettseg teljesitese miatt elOirt adatkezeles eseten, a vonatkozo es iranyad6 

jogszabily illapitja meg az adatkezeles idOtartamit. 

Panaszkezeles eseteben a kotelez6 adatkezeles az adatok vonatkozasaban a fogyasztOvedelemr61 

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

Adatkezelo az erintett adatkezelesi engedelyenek visszavonisa, torlesi kerelem, torlesi dontes eseten 

annak kezhezvetelet61 szamitott 1 munkanapon beliil torli az adatokat. 

9.2. Az adatkezeles helye: 

A Tarsasig kozponti igazgatisi irodija es szekhe lye: 3527 Miskolc, BesenyOi tit 26. 

• •• 



i'Jgyfelszolgalati Irodik: 

ENCS: 3860 Encs, Ipartelep 543/12 hrsz. 

KAZINCBARCIKA: 3700 Kazincbarcika, F6 ter 39. 

MISKOLC: 3527 Miskolc, Jozsef Attila utca 53. 

OZD: 3600 Ozd, Zrinyi tit 5/a. 

SAROSPATAK: 3950 Sarospatak, Erdelyi Janos utca 18. 

SATORALJAUJHELY: 3980 Satoraljatijhely, Kossuth ter 14. 

SZERENCS: 3900 Szerencs, Eperjes utca 7. 

TISZAI:JJVAROS: 3580 Tiszatijvaros, Tisza utca 2/C. 

A Tarsasig a kortulajdonban allo gazdasigi titsasigok takarekosabb mtikodeser61 sz616 2009. evi 
CXXII. torveny 1. § a) pontjaban meghatirozott kortulajdonban allo gazdasigi tarsasig, melynek 
tulajdonosai a MiReHu Nonprofit Kft., a Zempleni Z.H.K. Nonprofit Kft., ZV Nonprofit Kft. 

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

9.3. Szolgaltatasi tevekenyseggel osszeffigge5 ugyfel adatkezelesek 

9.3.1. Hulladekgazdalkodasi kiizszolgaltatas 

A tarsasig altal vegzett hulladekgazdalkodisi kiizszolgaltatisi tevekenyseg a kozponti, szekhelyen 
miikodo igazgatisi, irodai tevekenyseg, valamint az egyes iigyfelszolgiltati irodakban torten6 
szemelyes adatkezelesbol tevoclik 

Adatkezeles sorin alkalmazott jogszabilyok 

Az adatkezeles az adatvedelernmel kapcsolatos hatilyos jogszabilyoknak, igy kiilonosen az alabbialmak 
megfeleloen tortenik: 

• Magyarorszig Alaptorvenye (tovabbiakban: Alaptorveny), 
• 2011. evi CXII. torveny az informacios onrendelkezesi jogral es az 

informacioszabadsigrol (tovibbiakban Info tv.), 
• Az Europai Parlament es a Tanics iltal elfogadott, a termeszetes szemelyelmek a 

szemelyes adatok kezelese tekinteteben torten6 vedelmer61 es az ilyen adatok szabad 
aramlisar61, valamint a 95/46/EK irinyelv hatilyon kiviil helyezeser6lszol6 2016/679 
Rendelet (a tovibbiakban: GDPR rendelet), 

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

ellatasara lettehozott szervezet kijeloleser6l, feladatkorer61, az adatkezeles modjarol, 
valamint az adatszolgaltatisi kiitelezettsegek reszletes szabilyaircil sz616 jogszabilyok 
rendelkezeseit tartja be. 



Az adatkezeles altalanos szabalya: 

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

A kozszolgaltat6, a telepiilesi onkorminyzat, az Onkormanyzati tirsulas, a hulladekgazdiIkodasi 
letesitmeny tulajdonosa, a kozszolgaltat6 reszere tamogatist nyajto szerv, valamint a Magyar 
Energetikai es Kozmii-szabilyozasi Hivatal (a tovabbiakban: Hivatal) megad minden adatot es 
informaciat, ami a Koordinalo szery feladatkorenek gyakorlasahoz sziikseges. A Koordini16 szery 
kezelheti, es reszere atadhatok az e bekezdesben es a 38. § (3) bekezdeseben meghatirozott adatok. 

A Ht. 32/A § (4) bekezdesben meghatirozott adatok kozid a szemelyes adatokat a Koordingo 
szery - es az agyfelszolgalati, elszamolasi, szainlizasi es kintlevOseg-kezelesi feladatai elLitasoban 
igenybe vett gazdalkodO szervezet, - az illami hulladekgazdalkodasi kozfeladat ellatisa erdekeben 
kezelheti, nyilvantarthatja. A Koordini16 szery teritesmentesen jogosult az elszamoLisi, 
es kintlevoseg-kezelesi feladatkoreben a 38. § (3) bekezdeseben meghatirozott szemelyes adatok 
korere is kiterjed6 eseti es csoportos adatszolgiltatist kerni a szemelyiadat- es lakcimnyilvantartis 
szerveit61. Az atvett szemelyes adatokat a Koordinal6 szery es az agyfelszolgalati, 
szimlizasi es kintlevoseg-kezelesi feladatai ellatisaban igenybe vett gazdalkod6 szervezet az 
erintettnek a kozszolgaltatis igenybevetelere vonatkoz6 kotelezettsege megszfineseig, a 
kozszolgiltatassal osszeftiggo clijhatralek eseten annak kifizeteseig (behajtasiig) vagy torleseig 
kezelheti. 
(5a) A kozszolgaltato a 38. § (3) bekezdeseben meghatirozott adatokat az iltala ellatand6 
hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas 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 meghatirozott celbol 
tortent, vagy az adatkezeles celja megsziint. 
A Ht. 38. § (3) bekezdese szerint „ A gazdilkod6 szervezet ingatlanhaszni16 a Koordinal6 szery 
felhivasara a kozhiteles nyilvintartas szerinti nevet, szekhelyenek, telephelyenek cimet, adOszamit, 
tovabba, ha elektronikus kezbesitesi cam kozhiteles nyilvintartasban torten szerepeltetese szamara 
kotelezO, agy elektronikus kezbesitesi cimet, a termeszetes szemely ingadanhasznal6 a szemelyes 
adatai koziil a csaladi es utOnevet, szidetesi nevet, szilletesi helyet es idejet, anyja szaletesi csalidi es 
utOnevet, lakOhelyenek, tartazkodisi es ertesitesi helyenek cimet megadja." 

Ezen adatok megadasa tehit a hulladekgazdalkodasi kozszolgiltatasi feladat ellitisihoz vale) 
kotelezettsegen alapul, az ingatianhaszni16 altal rendszeresitett bejelentOlap (mellekletben csatolva) 
kitoltesevel az ingatlanhasznal6 (k) az informacias onrendelkezesi jogr61 es az 
informaciaszabadsigral sz616 2011. evi CXII. torveny 5. § (1) bekezdese alapjan felreertheteden 
beleegyezessel, felhatalmazist ad(nak) a Kozszolgaltatonak az itt megadott szemelyes adatai(k) 
kezelesehez es nyilvintartisba vetelehez, amely kozerdekii jogositvany vegrehajtasahoz szakseges. 

Az adatkezeles jogalapja: 

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

A fentiek ttilmenoen meghatirozott, bejelentOlap tartalma szerinti egyeb szemelyes adat 
kezelesenek jogalapja: az erintett kifejezett hozzajarulasa, GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdes 
a.)pont (ezen adatok: a maginszemely ingadanhasznaki telefonszima, e-mail came, az ingatlanon 
elcik szama, a hulladekgazdilkodisi kozszolgaltatishoz hasznilt hulladekgyiljt6 edenyzet merete, az 
ingatlan hasznilatba vetelenek idopontja, valamennyi a hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatis 
igenybe vetelehez ingatlanhasznal6 altal onkentesen csatolt dokumentum, amely kozvedenal 
szemelyes adatot tartalmaz, a gazdalkodo szervezet es koltsegvetesi intezmeny ingadanhasznal6 
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 elerhetosege, levelezesi cime.) 

Az adatkezeles celja: 

Az adatok nyilvintartisira, a kozszolgiltatis hatekonysiginak novelese erdekeben, az 
ingatlanhasznilok pontos beazonositisa, igy gyors es megbizhat6 iigyintezes erdekeben, a 
kozvetlen es szemelyes ilgyfelkapcsolat es az irinyad6 jogszabilyok betartisa erdekeben keriil sor. 
A fend adatok alapjin a Kozszolgiltat6 alkalmassi vilik a hulladekgazdilkodisi kozszolgiltatissal 
erintett ingatlanhasznil6k beazonositisira, az irinyado es hivatkozott jogszabilyok alapjin a 
hulladekgazdilkodisi kozszolgiltatisi adatok az NHKV Zrt. reszere torten adattovibbitisra, a 
hulladekgazdilkodisi kozszolgiltatisi szimlik kibocsitisa erdekeben torten kibocsitisihoz, 
valamint a hulladekgazdilkodisi kozszolgiltatis igenybe vetelehez sziikseges gyiljt6edeny 
mertekenek megillapitisihoz. 

Az ingatlanhasznilo az adatok kitoltesevel a kozerdekii feladat vegrehajtisa erdekeben torten 
szemelyes adatainak alibbi modon torten kezeleset tudomisul veszi, es a bejelentolap aliirisival 
kifejezetten hozzijirul a bejelentolapon talilhato valamennyi, nem jogs kotelezettseg teljesitesehez 
sziikseges, az ingatlanhaszni16 iltal kotelezoen megadand6 szemelyes adatinak kezelesehez. 

Az ingatlanhasznilOk iltal ilyen mOdon megadott szemelyes adatai alapjin a Kiizszolgiltato 
jogosult az ingatlanhasznilok reszere: 

postai oton tijekortato anyag kiildesere a Kozszolgiltato es a Koordinilo Szery szolgiltatisairOl, 
az ingatlanhaszniloval vale) kozszolgiltatissal osszefiigg6 tigyintezesi es iigyfelszolgilati 
kapcsolattartis postai uton, valamint amennyiben megadisra kerult telefonon, mobiltelefonon es 
e-mailen, 

nev, lakcim, es amennyiben megadisra keriilt, a telefon, mobiltelefon es e-mail adat felhasznilisa a 
kozszolgiltatissal kapcsolatos iigyintezeshez, megkeresesekhez, iigyfelszolgilati egyeztetes es 
annak idopontjinak a megbeszelesehez es az ezekhez sziikseges kapcsolattartishoz, 

Az adatkezeles idOtartama: 

A Kozszolgiltato es a Koorclinilo Szery a jogszabily alapjin megadott adatokat mindaddig 
kezelheti, amig a Ht. es egyeb hulladekgazdilkodisi kozszolgiltatisra vonatkoz6 jogszabilyok 
szerint a kozszolgiltatist igenybe veszi. 
A Kozszolgiltato es a Koordini16 Szery az onkentesen megadott adatokat mindaddig kezeli, amig 
az adatot szolgiltato nem keri ezen szemelyes adatainak a torleset, elfeledteteset vagy zirolisit, 
vagy nem vonja vissza hozzijirulisit. 
Miutin megszfmt a kozszolgiltatist igenyvetelere vonatkozo kotelezettsege a jogszabily iltal 
kotelez6en megadott es az esetlegesen onkentesen megadott adatot a Kozszolgiltato es a 
Koordinilo Szery torli az elektronikus rendszereib61 a hatilyos jogszabilyok szerint. 
Tories helyett a Kozszolgiltato es a Koordini16 Szery zirolja a szemelyes adatot, ha az adatot 
szolgiltat6 ezt ken, vagy ha a rendelkezesere alio informiciok alapjin feltetelezhetO, hogy a torles 
sertene az adatszolgiltato jogos erdekeit. Az igy zirolt szemelyes adat kizirolag addig kezelhetii, 
ameddig fennill az az adatkezelesi cel, amely a szemelyes adat torleset kizirta. 
A celhoz nem kotott es olyan adatot, amelyre nezve az adatkezeles cella megszimt vagy mOdosult 
haladektalanul, illetve az eliiirt megOrzesi hatirido leteltevel meg kell semtnisiteni. 

adattirolis hatirideje : a hulladekgazdilkodisi kozszolgiltatisi jogviszony megszuneset koveto 8 
ev a szimviteli torveny alapjin 
adat tirol is mOdja : papir alapu es elektronikus 



Adatfeldolgozas es celhoz kotottsig: 

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

Adatbiztonsag: 

A KozszolgaltatO es a Koorrling6 Szerv, mint adatkezelO, illetOleg tevekenysegi koreben 
adatfeldolgozO gondoskodik az adatok biztonsigar61, tovabba megteszi azokat a technikai es 
szervezesi intezkedeseket es kialakitja azokat az eljarasi szabilyokat, amelyek tfirveny, valamint az 
egyeb adat- es titokvedelmi szabilyok ervenyre juttatisahoz sziiksegesek. Az adatokat vedi 
kiilonosen a jogosuladan hozzaferes, megvaltortatis, nyilvanossigra hozas vagy tones, illetOleg 
seriiles vagy a megsemmisiiles ellen. 

Erintettek kategeriai: a hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatist igenybe veva' termeszetes 
szemelyek, gazdalkodO szervezetek, koltsegvetesi szervek termeszetes szemely kapcsolattarthi, 

Cimzettek kategoriai: Koordinal6 szerv, a Tarsasig tigyfelszolgalati munkatirsai, A Tarsasig 
iktatisert felelOs munkatirsai, NHKV Zrt., a FIT Szamitistechnikai Kft., az egyes 
hulladeltgazdalkodasi kozszolgaltatisi feladat ellatisiert feleleOs telepulesi onkormanyzatok es azok 
tarsuLasai 

Harmadik orszagba tovabbitas: nem tortenik a Tarsasagnal 

AdatkezelO semmilyen kOrillmenyek kozott nem gyiijt killonleges 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 
azutatt, hogy az adatvedelmi incidens a tudomasara jutott, bejelenti a fehigyeled hatOsignak, kiveve, 
ha az adatvedelmi incidens valOsziniisithetOen nem jar kockazattal 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 igazolisara szolgalO indokokat is. 
Amennyiben az adatvedelmi incidens valOszinfisithetOen magas kockizattal 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 valOszintisithetOen magas kockizattal jars adatvedelmi 
incidenssel kapcsolatos tajekortatisa soran: 
viligosan es kozerthetOen ismerteti az adatvedelmi incidens jelleget; 
informachit nyiljt a tovabbi tajekortatist adO egyeb kapcsolattartO never& es elerhetOsegeirOl; 
ismerteti az adatvedelmi incidensbOl eredO, valOszirnisithetO 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 Mire 

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 

• 



rendelkezesek szerint jar el. Az erintetteknek joguk van az adatkezelessel kapcsolatos jogaikat 
ervenyesittetni a jogszabilyi elOirasok szerint eloirasai szerint. 
A Tarsasag kotelezi magat, hogy gondoskodik az adatok biztonsigar61, 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, illetfileg megakadalyozza 
azok megsemmisfileset, jogosulatlan felhasznalasit, jogosulatlanul harmadik szemely szimara 
azokhoz torten hozzafereset es jogosulatlan megvaltortatisit. 

Adat es informaciefeldolgozas es adattovabbitas lehetosege: 

A Tarsasig az altala kezelt szemelyes adatokat sajat maga kezeli, ugyanakkor a 69/2016. (III. 31.) 
Korm. rendelet az allami hulladekgazdalkodasi kozfeladat ellatisara letrehozott szervezet 
kijeloleserfil, feladatkorer61, az adatkezeles madjar61, valamint az adatszolgaltatisi kotelezettsegek 
reszletes szabilyairol sz616 adattovabbitis tortenik az alabbi tarsasigok fele, aki a megkfildott 
szemelyes adatokat feldolgozzak: 

• Nemzeti Hulladekgazdalkodisi Koordinal6 es Vagyonkezel6 Zrt. (szekhely: 1036 
Budapest, Lajos utca 103.) 

ElerhetOsege: www.nhkv.hu  

adat tovabbitas celja: allami hulladekgazdalkodisi kozfeladat ellatasa erdekeben a szamlizasi, 
dijbeszedesi, valamint a dijhatralek-kezelesi feladatkoreben az figyfelek szemelyes adatainak 
kezelese, nyilvantartisa. Jogi eljarisok kezdemenyezese, vegrehajtasi eljaras kezdemenyezese 
erdekeben. 

adattovabbitis jogalapja: a hulladekgazdalkodisr61 szoki 2012. evi CDOCXV. torveny 32/A § (5) 
bekezdese. Az Omni hulladekgazdalkodasi kozfeladat ellatisara letrehozott szervezet kijeloleser61, 
feladatkorer61, az adatkezeles mOdjar61, valamint az adatszolgaltatisi kotelezettsegek reszletes 
szabalyairol sz616 69/2016. sz. Kormanyrendelet 15-16. § 

a tovabbitott adatok kore: maganszemely eseteben: ingatlanhasznalo csaladi es utoneve, 
lakOhelyenek, tartOzkodasi es ertesitesi helyenek cime, szolgaltatist igenybevev6 szfiletesi dituma, 
szfiletesi helye es az anyja neve, gazdalkod6 szervek es koltsegvetesi szervek termeszetes szemely 
kepviselOinek csaladi es utoneve, elerhetOsege, ertesitesi cime, e-mail cime, telefonszama, az 
ingatakknon hasznalt edenyzet firmerteke 

A Tarsasignal elektronikus figyfeladatbazis milkodik. A hianyze• adatokat reszben az figyfelekt61, 
az egyes telepfilesi onkorrnanyzatokt61, szerzi be a Tarsasig. 
A frissites folyamatos, a nem aktualis adatokat feliilirja a Tarsasig, melyek eziltal azonnal torlesre 
kerulnek. 
Az figyfeladatbazisra slat szoftverfejlesztessel megbizott ceg, mint adatfeldolgozo: 

• Fit Szamitastechnikai Kft. (szekhely: 6500 Baja, Czirfusz F. u. 4.) 

ElerhetOsege: szoftver@fit.hu  

adattovabbitas celja es jogalapja: a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatisi feladatokhoz 
kapcsolod6, az NHKV Zrt. reszere az iranyad6, az illami hulladekgazdalkodasi kozfeladat elLitisara 
letrehozott szervezet kijelokser61, feladatkorerfil, az adatkezeles mOdjarol, valamint az 
adatszolgaltatisi kotelezettsegek reszletes szabilyair61 szol6 69/2016. sz. Konnanyrendeletben 
meghatirozott adatszolgiltatisi kotelezettseg teljesitesehez sziikseges informatikai szoftver 
biztositisa es azok rendszerben torten6 feldolgozasa 
a tovabbitott adatok kore: maginszemely eseteben: ingatlanhasznal6 csaladi es utoneve, 
lakOhelyenek, tartOzkodisi es ertesitesi helyenek cime, szolgaltatist igenybevev6 szfiletesi datuma, 



I 
szfiletesi helye es az anyja neve, gazdalkodo szervek es ktiltsegvetesi szervek termeszetes szemely 
kepviselOinek csaladi es utoneve, elerhetOsege, ertesitesi time, e-mail time, telefonszama, az 
ingataklanon hasznalt edenyzet tirmerteke 

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

fogyasztovedelem@bmhnonprofit.hu  

adattovabbitas celja es jogalapja: a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatisi feladatokhoz 
kapcsolod6, a Fgytv. irinyadO elOirisai alapjan a Tarsasignal ktitelezOen alkalmazand6 
fogyasztovedelmi referens feladatinak ellitasahoz kapcsolOdO szemelyes adatok megismerese, 
panaszkezeles iigyintezese, hatOsigokkal torten kapcsolattartas. A Tarsasig az ingatlanhasznalOk 
panaszainak iigyintezesere vonatkozOan kiilon adatvedelmi tijekortatoval rendelkezik. 
a tovabbitott adatok kore: maganszemely eseteben: ingatlanhasznal6 csalidi es utoneve, 
lakOhelyenek, tartozkodisi es ertesitesi helyenek cime, szolgaltatist igenybevevO sziiletesi datuma, 
sziiletesi helye es az anyja neve, gazdilkodO szervek es koltsegvetesi szervek termeszetes szemely 
kepviselOinek csaLidi es utoneve, elerhetOsige, ertesitesi time, e-mail rime, telefonszama, az 
ingatlanon hasznalt edenyzet firmerteke. 

• Az egyes, hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatis ellatisiert jogszabily alapjan felelOs 
telepiilesi onkormanyzati tarsulasok, tarsult onkormanyzatok 

adattovabbitas celja: az adott teleptilesen a hulladekgazdalkodasi kOzszolgiltatist kotelezOen 
igenybe veendO ingatalanhasznilOk telepiiles onkormanyzati tarsulas altali megismerese, 

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

tovibbitott adatok kore: maganszemely eseteben: ingatlanhasznalo csaladi es utoneve, 
lakohelyenek, tartOzkodasi es ertesitesi helyenek cime, szolgiltatist igenybevevO szilletesi datuma, 
szilletesi helye es az anyja neve, gazdalkod6 szervek es koltsegvetesi szervek termeszetes szemely 
kepviselOinek csalidi es utoneve, elerhetOsege, ertesitesi cime, e-mail cline, telefonszima, az 
ingatlanon hasznalt edenyzet firmerteke. 

A Tirsasig a fenti pontban meghatirozott adatkezelesevel osszeffiggesben killon adatvedeltni 
tijekortatOt keszitett, tett kozze honlapjan. (7. melleklet) 

9.3.2. Panaszkezelessel iisszefuggo adatkezeles 

Panaszkezeles modjai: 

Szobeli panasz: 

a) szemelyesen az Ogyfelszolgilati irodikban, iigyfelszolgikti idOben. 

b) telefonon: telefonos iigyintezes az a) pontban megjelolt agyfelszolgilati irodaban biztositott. 

irasbeli panasz: 

a) szemelyesen: az Ogyfelszolgalati irodakban 
b) postai liton (3510 Pf.: 583./3527 Miskolc, BesenyOi 'it 26.) 



c) vagy e-mailben az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu   cimen 

Ha az erintett a panasz kezelesevel nem ert egyet, vagy annak azonnali kivizsgilisa nem 
lehetseges a panaszr61 jegyzOkonyvet kell kesziteni, melynek egy misolati peldinyit a 
tirsasignak at kell adnia a fogyaszkinak. 

adatke zeles 	iigyfelpanaszok felvetele, szolgiltatisi tevekenyseggel osszeffigg6 
panaszkezeles intezese az adatkezelO Tirsasignil 

kezelt adatok Wire: az iigyfel neve; az iigyfel lakcime, szekhelye, illetve amennyiben sziikseges, 
levelezesi cime; a panasz elOterjesztesenek helye, ideje, madja; az iigyfel panaszinak reszletes 
leirisa, a panasszal erintett kifogisok elkiilonitetten torten rogzitesevel, annak erdekeben, hogy 
az iigyfel panasziban foglalt valamennyi kifogis teljes korilen kivizsgilisra keriilion; a panasszal 
erintett szerzOdes szima, iigytO1 fuggOen iigyfelszim; a telefonon felvett adatok eseteben az 
egyedi azonosit6 szim; az iigyfel iltal bemutatott iratok, dokumentumok es egyeb bizonyitekok 
jegyzeke; a jegyzOkonyvet felvevO szemely es az iigyfel aliirisa (utobbi formai elem szemelyesen 
kozolt sz6beli panasz eseten elvirt); a jegyzOkonyv felvetelenek helye, ideje, e-mail cim, 
telefonszim, panaszkezeles jegyzOkonyvenek szima. 

adatkezeles jogalapja: GDPR 6.cikk (1) bekezdes c.) pont jogi kotelezettseg teljesitese; a 
fogyasztOvedelemr61 sz616 1997. evi CLV. torveny 17/B (3) bekezdese 

ada ttarolis hatirideje:  a panasz megvilaszolisit61 szimitott fogyaszkivedelmi torveny szerinti 
azaz a panaszra felvett jegyzOkonyv es a panaszra adott vilaszt a felveteliikta szimitott 5 evig kezeli 

ad a ttarolas m6 dja:  elekt:ronikusan es papir alapon. 

adattovabbitis: az ingatlanhasznila iltal tett panaszok alapjin kezelt szemelyes adatok tovibbitisa 
kizirolag azilletekes fogyasztesvedelmi hakisigok, bekeltetO testiiletek, illetekes birOsigok, tovvi a 
Tirsasig mindenkori, kinevezett fogyaszkivedeltni referense fele tortenik. 

A panaszok kivizsgilisiban a tenyleges hulladekgazdAlkodisi gyiljtesi, szillitisi, kezelesi 
tevekenyseget ellit6 alvillalkozesk erre feljogositott munkavillaksi is reszt vesznek. A Tirsasig 
gondoskodik minden esetben az egyes alvillalkozok iltal a jelen szabilyzatban foglaltak 
megismertetesevel, es az abban foglaltak tudomisul vetelenek hiteles alitimaszthatOsigira 
titoktartisi nyilatkozatot kotelesek tenni a jelen bekezdesben ismertetett foglalkortatottak. 

A Tirsasig e-mailen is fogad kerelmeket. 

A telefonon tortent bejelentesek eseteben a beszelgetesek rogzitesre keriilnek az 
iigyfelszolgilatokon. A beszelgeteseket a fogyasztovedelmi torveny szerint 5 evig tirolja a Tirsasig. 
Az Ogyfelpanaszokat tartalmaz6 beszelgeteseket a Tirsasig egyedi azonosites szimmal rogziti. 
A telefonos hangrOgzitesrOl reszletes adatvedelmi tijekortat6 kesziilt (9 . melleklet). 

Az iigyfelek panaszkezelesere vonatkoz6 adatkezelesere killon adatvedelmi 
tijekortat6 keszult (8. melleklet), amelynek celja az iigyfelek elOzetes tijekortatisa az 
adatkezelesrOl. Ez a tijekortat6 elerhetO az iigyfelek szitnira nyitva ill6 iigyfelszolgilati 
fogadoterben, valamint a Tirsasig honlapin is, melynek elerhetOsege: ww.bmhnonprofithu 

9.3.3. Hatralekkezeles 

A Tirsasig oni116 hitralekkezelesi tevekenyseget nem folytat, 2016. iprilis 1461 a dijbeszedesi 
tevekenyseg egy illamilag kijelolt koordini16 szery az NHKV Zrt. vegzi, kiilon jogszabilyi 
felhatalmazis alapjin. 



9.3.4. Szernelyiigyi adatkezeles 

Munkara jelentkezok adatkezelese 

A Tarsasag a munkira jelentkezes celjab61 erkezett szemelyes adatot tartalinazO oneletrajzok 
eseten nem test killonbseget azok erkezesenek modja kozott: azonos elbiralas ala esik a papiralapon 

es az elektronikus modon bekildott oneletrajz. 

A Tirsasig elOtt az alibbi mOdon tarulnak fel szemelyes adatok a munkaer6 kivilasztasival 
kapcsolatosan: a sajtoban, valamint az interneten megjelen6 hirdetes titjan torten munkaerO 
toborzis munkaerOt, tovabba a Tarsasig sajat munkavall216i kozott is kereshet a megiiresedett 
helyre rnunkavillal6t, illetve keres nelkilli jelentkezOk kozill is tortenik kivalasztas. A jelentkezOk 
adatait elektronikusan es/vagy papiralapon is tarolja a Tarsasig. 

Az oneletrajzokkal kapcsolatos szabilyok 

FOszabily szerint az oneletrajzokat kesObbi felhasznalis celjabOl nem kategorizilja a Tarsasig, 
azonban a megszerzett adatokat eltarolja, azokat 1 ev elteltevel a Tarsasag megsemmisiti. Minden a 
Tarsasig elan 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 hozzajaruLisit velelmezni kell". 

Az adatkezeleshez adott velelmezett hozzajarulis megdonthetO, igy az erintett jelen szabilyzat szerint 
meghathrozottak alapjan visszavonhatja hozzajirulasit. 

A nem meghirdetett allishelyre vale) jelentkezes eseten a Tirsasig vaLaszlevelet kiild a jelentkezOnek, 
amelyben tajekortatja az adatkezeles tenyer61, jogalapjir61 es az adatkezeles elleni tiltakozas 
formiirol. (3. melleldet) 

A Tirsasig az Oneletrajzokat fOszabily szerint a kesObbi felhasznalas celjabOl eltarolja. Az 
oneletrajzot es az azon szerepl6 szemelyes adatokat a Tarsasig jelen szabilyzat alapjan es az abban 
foglaltak szerint kezeli. 

A meghirdetett allashelyre beerkezett palyizOk szemelyes elbeszelgetesre hivhatak be. A pilyazOknak 
nem kell alkalmassigi teszten reszt venniiik. 

Megfeleles eseten a jelolt beutalOt kap foglalkozas-egeszsegagyi alkalmassigi vizsgilatra, amelynek 
eredmenyessege eseten sor kerill a munkaszerzOdes megkotesere. A Tarsasig foglalkozas-
egeszsegiigyi szakorvossal all szerzOdeses kapcsolatban. Az ilizemorvostO1 a Tarsasighoz beerkez6 
igazolis bizonyitja, bogy a leendO munkavallal6 egeszsegiigyi szempontb61 megfelel/nem felel meg 
a betoltendO munkakorre. Ez az adatlap bekeriil a munkavillalO dossziejaba. 

Az onektrajz alapjan kivaLisztott erintett adatainak tovabbi kezelese mita munkaviszony letesitese 
celjabol tortenik, igy az azzal kapcsolatos adatkezelesre a Szabilyzat vonatkoz6 szakasza az iranyad6. 

Nyitott illashely betoltese eseten: 
a. AdatkezelO meghirdeti a nyitott poziciot. 
b. Erintettek Oneletrajzaikk21, motiviciOs leveleikkel (tovabbiakban: palyazat) es igy szemelyes 

adataikkal a szimukra elerhetO Uton, mOdon jelentkeznek az AdatkezelOhoz. 



c. AdatkezelO a beerkezett palyazatokat szakmai szempontok alapjan elbiralja, a szakmainak 
megfelelonek igerkez6 jelentkezOket szemelyes interjara hivja be. 
d. Adatkezel6 az interjara ki nem valasztott erintetteket, tovabba a felvetelt nyert erintetteket, 
tovabba a felvetelt nem nyert erintetteket ertesiti e tenyrol es hozzajirulasukat keri, hogy 
palyizatukat ugyanilyen vagy hason16 nyitott allashely betoltesehez felhasznalja a bekuldest61 
szamitott 2 evben. Amennyiben az erintett hozzajarulasit tevOlegesen megadta, Ugy Adatkezelo a 
palyazatot, igy pedig a szemelyes adatokat letarolja, (megnyil6 allashely eseten az adatokat osszeveti 
az allashely szakmai szempontjaival), egyeb esetben az elektronikusan tarok adatokat tiirli, a papir 
alapon szereplo adatokat megsernmisiti. 

Adatkezel6 adatallominyaba torten6 jelentkezes eseten: 

e. Az erintett aktualis nyitott allashely hianyiban is jelentkezhet az Adatkezelo adatillomanyaba 
az erintett szamira elerhetO Uton, vagy mOdon (p1. elektronikus Uton). 
f. Ebben az esetben az Adatkezek; az erintettek hozzajarulasit keri, hogy palyazatukat nyitott 
allashely betoltesehez felhasznalja a bekuldest61 szamitott 1 evben. Amennyiben az erintett 
hozzajarulasit tevolegesen megadta, Ugy adatkezel6 a pilyazatot, igy pedig a szemelyes adatokat 
letarolja, es megnyil6 allashely eseten az adatokat osszeveti az allashely szakmai szempontjaival, 
egyezifiseg eseten arthl az erintettet tajekortatja. 

A Tarsasig munkaer6 felv-etelevel kapcsolatos szemelyes adatok kezeleserol kain adatvedelmi 
tajekortatOt keszit, es jelenteti meg honlapjan (10. melleklet) a www.bmhnonprofit.hu  cimen, 
valamint minden, a Tarsasig altal meghirdetett allaspalyazat kapcsin. A Tarsasag altal meghirdetett 
adatvedelmi thjekortatojanak kulon mellekletet kepezi a Tarsasig munkaer6 felvetelen reszt vevo 
termeszetes szemely altal kiitlezoen kitoltendo, szemelyes adatainak Tarsasig altali kezelesehez 
torten6 hozzajarulo nyilatkozata, amelyet minden palyazOt61 sziikseges a Tarsasignak beszereznie 
a jogszeril szemelyes adatkezeles megalapozasahoz. 

9.3.5. Munkavallalok munkaviszonnyal osszeffiggo adatkezelese 

A munkavallalOk szemelyes adatainak kezelesere vonatkoz6an az alabbiak szerint jar el a tarsa sag:  

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

adatkezeles celja: munkaviszony letesitese, teljesitese vagy megszantetese, az ezekkel 
kapcsolatos jogosultsagok elismerese es kotelezettsegek tantisitisa 

kezelt adatok kii re: 
munkavillal6 kapcsin 

— neve, 
- szigetesi neve, 
- szilletesi helye es ideje, 
- illampolgarsiga, 
- torzsszima, 
- anyja szaletesi neve, 
- lakohelyenek time, 
- tartozkodasi helye (amennyiben eltero-  a lakohelyt61), 
- ad6azonosit6 jele, 
- tarsadalombiztositisi azonosit6 jele (TAJ szam), 
- nyugdijas torzsszam (nyugdijas munkavallaki eseten), 
- foly6szamla szama, 
- munkaviszony kezdo napja, 



- biztositisi jogviszony tipusa, 
- heti munkaOrik szirna, 
- te1efonszama, 
- csaladi allapota, 
- vegzettseget igazok5 okminy misolati peldanya, 
- munka-alkalmassigi egeszsegiigyi igazolas, 

munkakore, 
- orvosi alltalmassig tenye, 
- fOillason kiviili munkavegzes eseten 

o jogviszony jellege, 
o munkaltatO neve es szekhelye, 
o a fOillason kiviili munkahelyen teljesitett havi adagos munkaid6, 
o elvegzendO tevekenyseg, 

- az Mt. 120. § alapjan jar6 pOtszabadsig igenybevetelevel kapcsolatosan 
o a rehabiliticiOs szakertOi szery legalibb otven szazalekos mertekii 

egeszsegkirosodisat megillapitisit igazolO olunany fenymisolata 
o fogyatekossigi tamogatisra jogosultsigot igazolO olonany fenymisolata, 
o vakok szemelyi jiradelcira jogosultsigot igazolO okmany fenymisolata, 

pOtszabadsig, csaladi adOkedvezmeny igenybe vetele, adOmentes termeszetbeni juttatisnak 
minOsii16 kedvezmenyes utazasi igazolvany igenylesenek vagy adOmentes iskolakezdesi timogatis 
celjabOl munkavilla145 16. eletevet be nem toltott hozzatartozOjanak 

- szilletesi helye es ideje, 
- lakcime, 
- anyja neve 
- tarsadalombiztositisi azonositO jele (TAJ szim) 
- adOazonositO jele, 
- ervenyes dialtigazolvany megletenek tenye 

pOtszabadsig, csaladi adOkedvezmeny igenybe vetele, adOmentes termeszetbeni juttatisnak 
minOsii16 kedvezmenyes utazasi igazolvany igenylesenek vagy adOmentes iskolakezdesi tamogatas 
celjabOl munkavilla1616. eletevet betOltott hozzatartozOjanak, elettar' sinak 

- szilletesi helye es ideje, 
- lakcime, 
- anyja neve 
- tarsadalombiztositisi azonositO jele (TAJ szim) 
- adOazonositO jele, 
- ervenyes diakigazolvany megletenek tenye 

adatkezeles jogalapja: 
[a munka torvenykonyver61 smile:. 2012. evi I. toiveny 10. § (1) es (3)] es az erintett 
hozzijirulasa [Infotv.5 § (1) a) es 6. § (6)]; 
A Polgiri TorvenykonyvrOl szOki 2013. evi V. Torveny 6:272 § a megbizasi szerzOdes 
alapjan foglalkortatottak eseteben. 
A tarsadalombiztositas ellatisaira es maginnyugdijra jogosultakr61, valamint e 
szolgiltatisok fedezeterOlszOki 1997. evi LXXX. Torveny 
A kotelez6 egeszsegbiztositisi ellitisrOl sz616 1997. evi 	tonreny 
A szemelyi jovedelemadOrOl szOlO 1995. evi. CXVII. ti5rveny 

adatta rol as h at aridej e  : a Tarsasig munkaviszonya alatt keletkezett szemelyes adatok kezeleseenek 
tirolasinak idOtartama az adott terilletre vonatkozO jogszabilyok altal meghatirozott. (Pl. SZJA 
torveny Mt.) 
Egyeb esetekre vonatkozOan a Tarsasignal alkalmazott munkavallal6 munkaviszony egyeb foglakortatisi 
viszonyinak megsziinesenek, megsziintetesenek idOpontjatO1 szamitott 20 ev 

ad at keze les mOdj a: papiralapon es elektronikusan 

A Munkaviszony kapcsin beszerzett harmadik szemely adatai a sziikseges adattartamot meg nem 
haladOan vehetOk fel es kezelhetOk. (Pl. pOtszabadsig, csalidi adOkedveztneny., eletivet be nem 
toltott kiskoni gyermek szemelyes adatira vonatkozOan jelen szabilyzat 11. mellekletet kepez6 



adatvedelmi tijekortatO szerint a 16. eletevet be nem toltott kiskora vonatkozisiban valamennyi 
torvenyes kepviselO hozzijirulisa sziikseges a gyermek szemelyes adatainak szabilyos es jogszera 
kezelesehez.) 

Csalidi adakedvezmeny kapcsin a kezelt adatok kore: feleseg/ferj/elettirs neve, ad6azonosit6 jele 
vagy sziiletesi helye, ideje, anyja neve, lak6helye, eltartottak neve, ad6azonosit6 jele vagy sziiletesi 
helye, ideje, anyja neve, lakhelye kerul kezelesre. 

P6tszabadsig igenybevetele eseten a kezelt adatok 	gyermek neve, szOletesi ideje. 

Cafeteria szolgiltatis igenybevetele celjab61 tortenik munkavillal6i adattovibbitis az 1. sz. 
melleklet szerint. 

Munkavillal6k adatkezelesere vonatkoz6an adatvedelmi tijekortat6 keszillt (11. melleklet), melynek 
celja a munkavillal6k elOzetes tijekortatisa az adatkezelesr61, a munkaviszonyhoz szilkseges 
Tirsasig iltali adatvedelmi tijekortat6 elfogadisir61 a munkavillal6k alairisukkal hitelesitetten 
nyilatkoznak. A munkavillal6k 16. eleteviiket be nem toltott kiskorti gyermekeik szemelyes adatainak 
kezeleserOl kiilon hozzijirul6 nyilatkozatot tesznek. 

A szemelyiigyi adatkezelesek koreben a nem kozvetlenill a munkaviszonyb61 eredeztetett 
adatkezelesek sorin minden esetben be kell szerezni, a kezeleshez felhasznik nyomtatvinyba be kell 
emelni szovegszeriien — az erintett kifejezett hozzijintlisit, az adatkezeles celjinak es virhat6 
idOtartaminak megjelolesevel. 

Szemelyazonosito igazolvanyok fenymasolasa 

A Tirsasig a NAIH allaspontjival osszhangban nem keszit fenymisolatot szemelyazonosit6 
igazolvinyokr61. A hatosigi okminyr61 keszitett fenytnisolat nem alkalmas a termeszetes szemelyek 
azonositisira, mivel az egyen szemelyes jelenlete elengedhetetlen a hatosigi igazolviny alapjin torten 
szemelyazonositishoz. Az arckepes hat6sigi igazolviny csak akkor rendelkezik bizonyit6 erOvel, ha 
annak alapjin a Tirsasig megbizonyosodhat arra, hogy az igazolvinyon szereplO 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. 

Egeszsegagyi alkahnassaggal kapcsolatos egeszsegfigyi adatok kezelise 

Egeszsegfigyi alkalmassigi vizsgilatra a munkaviszony fennillisa alatt is sor keriilhet. A munkiltatonak 
a dolgoz6 munkakori alkalmassiginak vizsgilatit a munkakoii, szakmai, illetve szemelyi higienes 
alkalmassig orvosi vizsgilatir61 es velemenyezeser61 sz616 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet es a 
keperny6 elOtti munkavegzes minimills egeszsegiigyi es biztonsigi kovetelmenyeirOl sz6145 50/1999. 
(XI. 3.) EiiM rendelet szabilyaira tekintettel kernie kell az Ozemorvost61. Az egeszsegOgyi 
alkalmassiggal kapcsolatos adatokat a Tirsasig nem ismeri meg es nem kezeli egyetlen erintett adatit 
a celon talterjeszked6 mertekben. A Tirsasig az egeszsegiigyi alkalmassig eldontese celjib61 
egeszsegiigyi szolgiltat6t61 szirmaz6 alkalmassigi eredmeny alapjin dont az adott munkavilln16 
egeszsegiigyi alkalmassigir61. A Tirsasig csak az egeszsegOgyi alkalmassig tenyet bizonyit6 adatot 
kezeli. Amennyiben a munkaszerzOdes megkotesenek folyamata soran derul 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 madja is ezzel pirhuzamos. 

A munkavallalek oktatisa 

A Tirsasig fenntartja a jogot, hogy a munkavillakik oktatisira harmadik fellel szerzOdjon. 
Amennyiben az oktatis torvenyileg kotott a munkaviszony ellitisihoz, tigy a harmadik fel a Tirsasig 



adatfeldolgozojakent dolgozza fel az adatokat, minden mas oktatis eseten a munkavallalO 
hozzajarulasaval keriil a harmadik felhez tovabbitisra a szemelyes adat. 

9.3.6. Munkavallalek ellenotzesevel Osszeraggli adatkezeles 

A munkaltatO ellenOrizheti a mtmkavallalOkat a munkaviszonybOl ered6 kotelezettsegek teljesitese 
celjabOl munkaviszonnyal Osszefugg6 magatartisa koreben. Az ellenOrzesre a munka 
torvenykonyve [11.§ (1)-(2)] ad jogalapot. 

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

Mivel Tarsasig tulajdonat kepez6 szemelyi szamitOgepeket es laptopokat, ceges e-mail cimeket 
a ceg munkavegzes celjabOl biztositja, igy amennyiben a munkavallal6 ezen eszkozokon 
magancehi szemelyes adatait (pl.: csaladi fotOk, telefonkonyvek, sajat adatbazisok stb.) tarolja, 
agy Tirsasig 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 
hozzajarulasnak minOsal. Errol (illetve az archivalis es a rendszergazdai tevekenyseg tenyerOl) 
a munkavglalOkat az eszkozok hasznalata 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 Tarsasig munkavillalOi 
aka' folytatott levelezes munkacehi levelezesnek minOsiil. Az ilyen cimeken folytatott levelezesbe a 
Tarsasig megfele16 jogalap eseten jogosult betekinteni. A Tarsasig jogosult a fent nevezett 
cimeken folytatott levelezesek meghatirozott idOkozonkenti biztonsigi mentesere, az elektronikus 
levelezO rendszer folyamatossiginak es stabilitasinak erdekeben adatbiztonsigi okokba sajat 
eszkozein barmilyen allominy torlesere. 
Amennyiben a munkavallalO „...@bmhnonprofithu" ceges e-mail cimen tatilhatO leveleiben 
magancelti szemelyes adatait, kifejezett ut alas nelkiil, tarolja, tigy a Tarsasig az e-mail cim 
ellenOrzese soran ezeket az adatokat is megismerheti. Ezen adatkezeles ellen kifogassal nem elhet 
a munkavalL116, mert a nem munkavegzes celjabOl torten, de a tirsasigi e-mail cimen vale) 
szemelyes adatok tarolisa az adatkezeleshez torten erintetti hozzajarulisnak minOsillnek. 

A munkaltatO jogosult ellenOrizni a munkahelyi postafiOkot es Internet hasznalatot. 
Mindemellett fOszabily szerint a magancehl levelek tartalmat  a munkaltatO 

munkaviszonybOl fakadO jogosultsig ervenyesitese soran sem jogosult megismerni. 

adatkezeles celja:  a Tarsasag jogos iizleti erdekeinek megfelelOen a munkavallalOk Mt. 11. § (1) 
szerinti ellenOrzese, igy kiikinosen a munkavallalOnak biztositott szamitOgep, e-mail can es 
internet-hozzaferes ellenOrzese, illetve tehergepjarmikekben GPS megfigyeles, nyomon kovetes. 
Az irodahelysegekben kamerafigyeles vagyonvedelmi celbOl tortenik. 
kezelt adatok Mire: az ellenOrzes soran rOgzitett szemelyes adatok, igy Ithlonosen magin e-mail 
cimek, magin telefonszamok, fenykepek, sajat szamitOgepes dokumentumok, internetes bongeszesi 
elOzmenyek, cookie-k, munkajogviszony ellatisa soran eszlelt jogsertes tenye, a jogsertes 
Irodahel ys a gb en to rt en6 k a mera figyel es eset e n  : az erintett keptnisa, a tbgzitett kep altal 
megszerezhetO egyeb szemelyes adat. 
adatkezeles jogalapja:  2012. evi I. torveny 
adattarolas hatarideje a Tarsasag tulajdonaban allo eszkozok vonatkozasaban:  az 
adatkezelesi cel megvalOsuLisaig, de maximum a munkaviszony fennallisaig. 

Az internet hasznalatanak ellenorzese 



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

Munkavedelem, munkara alkalm as allapot munIcavedelmi vizsgalata 

A Tarsasag Munkavedelmi Szabilyzatinak elkesziteset, karbantartasit es bizonyos, a 
munkavedelemmel Osszefiigg6 oktatasokkal, illetOleg ellenOrzesekkel kapcsolatos szakmai 
tevekenyseget kiilsO ceg szerzOdes alapjin latja el. A Tarsasig a megbizott vallalkozisnak nem ad at 
munkavallal6i szemelyes adatot, azonban a munkavedelernmel osszeftiggesben eljarisok, illetOleg 
rendszeres oktatisok soran, valamint az esetleges munkabalesetek alkalmival, illetOleg ellenOrzesek 
eseten a megbizott vallalkozas a megbiz6 erdekeben eljarva az erintettektO1 vesz fel, illetve kezel 
szemelyes adatot. A munkabalesetek alkalmaval a szemelyes azonosit6kon tal az esemeny reszletes 
leirisaval az egeszsegi allapotra vonatkoz6 szemelyes adat rogzitesere is sor kerill. 

Munkara kepes allapot vizsgalata 

A Tarsasig munkavallal6it alkoholszondas ellenOrzesnek vetheti ala. Az alkoholszondis ellenOrzes 
munkaidO alatt barmikor megtortenhet. A vizsgilatr61 minden esetben dokumentaci6 keszill: a pozitiv 
mintar61 vagy a vizsgalat megtagadasar61 jegyzOkonyvet kell felvenni. A jegyzOkonyvbe az alabbi 
adatok keralnek: nev, datum, vizsgalat helye/ideje, a vizsgalatot vegzO szemely, tana megnevezese, a 
vizsgalat soran hasznalt alkoholszonda tipusa, megallapitott alkoholszint, az ittassagra uta16 jelek, a 
vizsgalt dolgoz6 allaspontja, intezkedes. 

Az Mt. 52. § (1) bek. a) pontja rogziti, hogy a munkavalla16 koteles a munkaltat6 altal elOirt helyen es 
idOben munkara kepes allapotban megjelenni. 

Az Mvtv. 60.§ (1) ertelmeben a munkavallal6 csak a biztonsigos munkavegzesre alkalmas illapotban, 
a munkavedelemre vonatkoz6 szabilyok, utasitasok megtartisaval, a munkavedelmi oktatisnak 
megfelelOen vegezhet munkat. A munkavallal6 koteles munkatirsaival egyiittmilkodni, es munkijat 
agy vegezni, hogy ez sajat vagy mas egeszseget es testi epseget ne veszelyeztesse. 

A Tarsasig minden munkakorre vonatkoz6an tiltja, hogy a munkavallal6i alkoholos befolyisoltsig alatt 
tartOzkodjanak a Tarsasig ternleten. 

A tarsasag a biztonsigos munkavegzes kovetelmenyeit kialakitand6 kotelezettsegenel fogva koteles 
rendszeresen meggyOzOdni anal, hogy a munkavallal6k megtartjak-e a rajuk vonatkoz6 
rendelkezeseket. A munkajogi elOirisok betartasinak ellenOrzesere vonatkoz6 szabilyokat mind az 
Mt., mind az Mvt. pontositja. 

Mt. 11.§ (1) A munkaltat6 a munkavallalot csak a munkaviszonnyal osszefiiggO magatartisa ktireben 
ellenorizheti. A munkaltato ellenOrzese es az annak soran alkalmazott eszkozok, modszerek nem 
jarhatnak az emberi melt6sig megsertesevel. A munkavallal6 maginelete nem ellenOrizhetO. 

Mvt. 54.§ (7) b) z egeszseget nem veszelyeztetO es biztonsigos munkavegzes erdekeben a munkaltat6 
koteles rendszeresen meggyOzOdni arr61, hogy a munkakoralmenyek megfelelnek-e a 
kovetelmenyeknek, a munkavallal6k ismerik, illetve megtartjak-e a rajuk vonatkoz6 rendelkezeseket. 

Az alkoholos befolyasoltsig ellenOrzese azonban a fentiekkel osszhangban sem jarhat a munkavallal6 
emberi meltOsiganak megsertesevel. 



Az adatkezeles celja: munkira kepes illapot ellenOrzese munkavedelmi celb61. 
A kezelt adatok Wire: nev, datum, vizsgalat helye/ideje, a vizsgalatot vegzO szemely, tanak 
megnevezese, a vizsgalat small hasznilt alkoholszonda tipusa, megallapitott alkoholszint, az 
ittassagra utal6 jelek, a vizsgilt dolgoz6 allaspontja, intezkedes. 
Az adatkezeles jogalapja: Mt. 11.§ (1)-(2), Mvt. 60.§ (1) 
Adattarolas idotartama: az ellenOrzesbOl fakad6 jogok es kotelezettsegek iltal megalapozott 
igenyek ervenyesitesere nyitva alio hatiridO. 

Az ellenOrzesi folyamatr61 a munkavallal6k reszere tajekortat6 kesziilt (12.melleklet), amely jelen 
szabilyzat melleldetet kepezi. 

9.3.7. Vagyonvedelmi adatkezeles 

A Tarsasig egyes (jelenleg miskolci es kazincbarcikai) iigyfelszolgalati irodakban, kamerik 
vannak elhelyezve, melyek a folyosokra illetve az iigyfelszolgalatra iranyulnak. A kozponti 
irodahelysegekben nincs kameras megfigyeles. 

A kamerak kizar6lag vagyonvedehni, munkabiztonsigi celb61 rogzitik a fehreteleket, a Tarsasig 
jogos erdekeinek figyelembe veteleveL Az eszkozok a Tarsasig tulajdonaban illnak es a Tarsasig 
iizemelteteseben mOkodnek, a rogzitett kepekhez, csak az iigyfelszolgalati csoportvezetO, az IT vezetO 
es az iigyvezetO fer hozza. 

A kamerafigyelessel osszeftiggO adatkezelesr61 kiilon szabilyzat, illetve adatvedelmi tajekortatO 
kesziilt, mely a Tarsasag honlapjan is megismerhetO a www.bmhnonprofit.hu  elektronikus cimen. 

9.3.8. Kozerdeldi adatok kezelese 

Kkerdekii adatok keelese 

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

A kozerdelai adatok megismeresere vonatkoz6an a BMH Nonprofit Kft. kiilon szabilyzattal 
rendelkezik, amelynek nyilvanos megismerhetOsege a Kft. honlapjan barki szamara biztositott. 

Az adatvedelmi felelOs evente az Infotv. szerinti elOirasok alapjan ertesiti az adatvedelmi biztost az 
elutasitott kerelmek szimar61, valamint az elutasitasok indokir61. 

9.3.9. A Titsasag altal megkotott megallapodasok, szerzodesek megkotesevel kapcsolatos 
megkeresesek 

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

Az erintett adatok Wire: az erintett szervezet neveben eljar6 termeszsetes szemely csaladi es uthneve, 
telefonszama, e-mail cime, a szolgaltatis tartahna, a szolgaltatis targya, a szolgaltatis szerinti dijazis, a 
felekre vonatkoz6 jogok es kotelezettsegek 



Az adatkezelks celja: az erintett azonositisa az erintetti tarsasig szamara megfele16 szolgaltatis 
nyiljtasa, a szerzOdes, megallapodis rendelkezeseinek teljes kohl teljesitese 

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

Adatkezeles idotartama: azon jogviszonybol ered6 jogok es kotelezettsegek ervenyesithetOsegenek 

eleviileseig tart, amely jogviszony kapcsin az Adatkezel6 a szemelyes adatokat kezeli, olyan adatok 

vonatkozasaban, amelyek bizonylatokra kerillnek, es a bizonylat a konyvviteli elszamolist timasztja 

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

Az adadcezelessel erintett tevekenyseg es folyamat a kovedcezo: 
Az erintett az Adatkezel6 ajanlatanak elfogadisarol ertesiti az AdatkezelO az AdatkezelO altal 
biztositott, az erintett szamara elerhetO uton keresztul vagy modon. 
Adatkezel6 az erintettel kozosen kidolgozza a szolgiltatisra vonatkozO megalLipodas reszleteit. 
Erintett adatait a megallapodas letrehozasahoz az Adatkezel6 szamara megadja, onkentesen es 
befolyismentesen a megallapodist megkoti az AdatkezelOvel. 
Adatkezel6 a megallapodist az erre rendszeresitett elektronikus es/vagy papir alapu nyilvintartasi 
rendszerben rogziti. 
Adatkezel6 erintettet a teljesitese folyamataban ertesitheti a teljesites egyes lepeseirOl. 
Erintett, az adatkezeles celjaval osszhangban, onkentesen hozzajarul ahhoz, bogy megadott 
elerhetOsegen keresztill Adatkezel6 vele kapcsolatba lepjen a teljesites reszleteinek egyeztetesevel, 
es/vagy kapcsolodO kerdesekkel kapcsolatban. 

A Tarsasag erre vonatkozo killon adatvedelmi tajekortatot tesz kozze honlapjan, mely jelen szabilyzat 
13. melleklete. 

10. Az elektronikus kozzetetel kotelezettsege 

Az Infotv. alapjan a kotelezOen kOzzeteendO kozerdekii adatok internetes honlapon digitalis formaban, 
digitalis formaban, szemelyazonositis nelkiil, korLitozastol mentesen, kinyomtathato es reszleteiben is 
adatvesztes es torzulas nelkiil kimasolhato mOdon, a betekintes, a letoltes, a nyomtatis, a kimasolas, es 
a halozati adatatvitel szempontjabol is dijmentesen kell hozzaferhetOve tenth (elektronikus kozzetetel). 
A kozzetett adatok megismerese szemelyes adatok kozlesehez nem kothetO. 

Amennyiben torveny maskent nem rendelkezik a belsO hasznalatra keszillt, valamint a dontes 
elOkeszitessel iisszefugg6 adat a kezeleset kovetO 10 eve behil nem nyilvanos. A kozerdekii adatok 
elektronikus formaban torten6 kozze-, illetve hozzaferhetOve teteler61 az iigyvezetO jogosult dOnteni. 

A kozzeteteli lista adatait az Infotv. I. sz. melleklete tartalmazza. (szervezeti, szemelyzeti adatok, 
tevekenysegre, rthikOdisre vonatkozo adatok, gazdalkodasi adatok) 

A kozzeteteli lista feltolteseert es aktualizalasiert az adatvedelmi felelOs, valamint az abban erintett 
szervezeti egyseg vezetOje a felel6s. 

11. Zarb rendelkezesek 

Jelen szabilyzat 2018. majus 25-en lep eletbe, es a Tarsasig korabbi adatvedelmi szabilyzatat a fenti 
idOponttO1 kezd6d6en hatilyon kivul helyezi. 

Jelen szabilyzat reszet kepez6 specifikus mellekletek: 



I 

1. melleklet•. A szabilyzat dinamikusan viltozO rendszerelemeirol 
2. melleklet Titoktartasi nyilatkozat 
3. melleldet: Valaszlevel oneletrajzokra 
4. melleklet SzerzOdesekbe felveendo adatvedelmi-adatkezelesi pont 

5. melleklet Adatvedelmi incidens-nyilvantarto 

6. melleklet Belso adatvedelmi es adattovibbitisi nyilvintartas 

7-13. melleklet Specifikus adatvedelmi tajekortatok 



Mellekktek 



I. sz. melleklet 

A szabalyzat dinamikusan valtozo rendszerelemeir61 

A szolgaltatasi tevekenyseggel osszeftiggesben adatfeldolgozok: 

1. Adatkezelessel osszefiigg6 tevekenysege: szoftver fejlesztes az iigyfelnyilvantarto 
szoftverre vonatkozoan. 

A szolgaltatasi tevekenyseghez kapcsol6d6 adattovabbitas: 

• Nemzeti Hulladekgazdilkodasi KoordiniI6 es Vagyonkezeki Zrt. (szekhely: 1036 Budapest, 
Lajos utca 103.) 

ElerhetOsege: www.nhkv.hu  

adattovabbitas celja: illami hulladekgazdalkodasi kozfeladat ellatisa erdekeben a szatrdizasi, 
clijbeszedesi, valamint a dijhitralek-kezelesi feladatkoreben az iigyfelek szemelyes adatainak 
kezelese, nyilvantartisa. Jogi eljarisok kezdemenyezese, vegrehajtasi eljaras kezdemenyezese 
erdekeben. 

adattovabbitas jogalapja:_a hulladekgazdalkodisrOl szOlO 2012. evi CLXXXV. torveny 32/A 
§ (5) bekezdese. Az allatni hulladekgazdilkodasi kozfeladat ellatasira letrehozott szervezet 
kijeloleserOl, feladatkorer61, az adatkezeles modjir61, valamint az adatszolgiltatisi 
kotelezettsegek reszletes szabilyairOl szOI6 69/2016. sz. Kormanyrendelet 15-16. § 

• Fit Szamitastechnikai Kft. (szekhely: 6500 Baja, Czirfusz F. u. 4.) 

• ElerhetOsege: szoftver@fit.hu  

adattovabbitas celja• illami hulladekgazdalkodasi kozfeladat elLitisa erdekeben a szimLizasi, 
dijbeszedesi, valamint a dijhatralek-kezelesi feladatkoreben az iigyfelek szemelyes adatainak 
kozszolgaltatO altali kezelesehez, feldolgozasahoz sziikseges IT program biztositisa, 
adatfeldolgozis 

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

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

fogyasztovedelem(c bmhnonprofit.hu 

adattovabbitas celja: hulladekgazdalkodasi kOzszolgiltatisi feladat elLitisa soran a panasziigyek 
intezese, hatOsig, birOsigi eliirisok kepvislete. A tarsasig az irinyadO Fgytv. aLipjan 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 FejlesztO es SzolgaltatO Korlatolt FelelOssegil Tarsasig 

3900 Szerencs, Liptak ut 1/a. 

Elerhet6seg: info@minerva-soft.com  

adattovabbitas celja: 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 torten8 adatkezeles osszeffigg6 adatkezeles Tarhelyszolgaltatass al 
osszeffiggesben adatfeldolgoz6: 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 megillapodasunkat es egyetertesiinket, miszerint a 
BMH 	Nonprofit 	Kft. 	altal 

(nev) ( 	  
anyja neve, sziiletesi hely es id6) elOtt az eddigiekben feltart es a jovOben feltarandO bizonyos 
informaciOk, igy kiilonosen iizleti tervek, kereskedelmi titkok, ugyfelek adatai es egyeb tulajdonosi 
informaciOk, a GDPR rendelet esaz informaciOs onrendelkezesi jogrOl es az 
informaciOszabadsigrOl sz616 2011. evi CXII. torveny hatilya di tartozO szemelyes adatok 
(osszefoglalOan: informaciOk) bizalmas jellegtiek. 

	  a nyilatkozat alarisaval 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 erejli 
dokumenturnokkent nyilvanossagra bocsithatOk. Az ilyen informaciOk nem tekintendOk 
nyilvanossigra bocsithatOnak pusztan azert, mert ezekbOl tovabbi altalanos informaciekat lehet 
szerezni, vagy mert begyiijthetOk egy vagy tobb forrisbOl is, vagy ha abbOl adOdOan keriiltek 
nyilvanossagra, 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, hogy szOban, frasos anyagban, vagy elektronikus adattirolO eszkozben 
vagy mis 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 iranyadO rendelkezeseit. Beleegyezeset adja ahhoz is, hogy egyetlen anyagrOl sem 
keszit misolatot es az ilyen anyagok valamennyi masolatat keresre azonnal visszaszolgaltatja. 

NyilatkozattevO elfogadja tovabbi, hogy valamennyi ilyen informaciO tulajdonosa a BMH 
Nonprofit Kft. es bogy a Tarsasag folyamatos iizletvezetese erdekeben mindezen informaciOk 
bizalmas jellegtiek, ertekesek es nelkillozhetetlenek. Beleegyezeset adja, hogy az ilyen informaciOltat 
nem fogja felhasznalni, kiaknizni es/vagy iizleti alapokra helyezni sajat javara vagy barmely egyeb 
harmadik fel javara. 

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

Jelen titoktartasi nyilatkozat 	  (datum vagy konkretan 
meghatirozhatO esemeny, igy pl.: „munkaszerzOdes aliirasivar) lep eletbe. 

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

	 , 20 	  

NyilatkozattevO 	 BMH Nonprofit Kft. kepviseleteben 



3. melleklet Valaszlevel oneletrajzolcra 

Valaszlevel oneletrajzokra 

Tisztelt 	 

Koszonjiik, hogy oneletrajzit elkiildte a BMH Nonprofit Kft. szamara. Tajekortatjuk, hogy 

sajnilatosan nem kerult felvetelre, a jiivot tekintve azonban bizunk benne, hogy az On kepessegeinek 

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

felhasznalas celjab61 kategorizaljuk, rogzitjiik, hogy amennyiben Onnek megfele16 munkakorre 

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

Tajekortatom, hogy oneletrajzit es az abban szerep16 szemelyes adatait a GDPR rendelet 6. cikk (1) 

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

rendelkezesekre a jovoleni pozici6 elnyerese celjab61 rogzitjak es a tovibbiakban a Tarsasig 

Adatvedelmi es adatkezelesi szabilyzata szerint a felvetelre jelentkez6k szemelyes adataira vonatkoz6 

szabilyok aLlpjan az oneletrajt tarsasigunkhoz torten eljuttatisat kovet6 egy evig nyilvantartjuk. 

Tertneszetesen birmikor kerheti szemelyes adatainak torleset, kerelmet kerjiik az 

infoabrnhnonprofit.hu e-mail cimre megkiildeni sziveskedjen. 

Erdekl6deset koszonjiik, remeljiik, hogy a tovabbiakban is figyelemmel kiseri majd az altalunk 

meghirdetett illislehet6segeket. 

Miskolc, 201... 	  

Odvozlettel: 

BMH Nonprofit Kft. 



4. melleklet Szerzodesekbe felveendo adatvedelmi-adatkezelesi pont 

Munkaszerzodesbe felveendo adatvedelmi pont: 

A Tarsasag teljes mertekben tiltja, hogy a munkaviszony ellatisa soran a munkavallal6 eleitt feltart 
es a jov6ben feltarando bizonyos informackik, igy kiilonosen iizleti tervek, kereskedelmi titkok, 
tigyfelek adatai es egyeb tulajdonosi informaciok, a GDPR rendelet, az Infotv. hatilya ala tartozo 
szemelyes adatokat (osszefoglakpan: informaciok) a munkavallalo Tarsasag tulajdonan kivill 
barmely mas elektronikus adattarolisra alkalmas eszkozon tarolja. Minden olyan eset, amely soran 
a munkavallalo az informaciOt nem a Tarsasag Adatvedelmi es adatkezelesi szabalyzataban 
meghatirozottak szerint kezel, tigy a GDPR rendelet es az Infotv. szerinti onall6 adatkezelOve valik, 
az adatkezelesre vonatkozo jogok es kotelezettsegek teljesitese soran a Tarsasig helyere lep es 
egyben megvalositja a munka torvenykonyver61 sz616 2012. evi I. torveny (a tovabbiakban: Mt.) 78. 
§ (1) a) szerinti azonnali hatalpi felmondis jogalapjat. („A munkaltatO vagy a munkavallal6 a 
munkaviszonyt azonnali hatilyti felmondassal megsziintetheti, ha a masik fel a munkaviszonybol 
szarmazo lenyeges kotelezettseget szandekosan vagy stilyos gondatlansaggal jelentos mertekben 
megszegi.") 

A Tarsasaggal munkavegzesre iranyul6 egyeb jogviszonyban levok (megbizasi szerzodes 
stb.) felveend6 adatvedelmi pont 

A Tarsasig es a municavegz6 kozott letrejov6 jogviszony soran a Tarsasig kotelezi a munkavegzot, 
hogy az elotte feltart es a jovoben feltarand6 bizonyos informaci6k, igy killonosen iizleti tervek, 
kereskedelmi titkok, iigyfelek adatai es egyeb tulajdonosi informaciok, a GDPR rendelet, Infotv. 
hatilya ala tartozo szemelyes adatokat (osszefoglakian: informici6k) a Tarsasig Adatvedelmi es 
adatbiztonsigi szabilyzata alapjan kezelje. Amennyiben a munkavegz6 az informaciot nem a 
Tarsasig Adatvedelmi es adatbiztonsigi szabilyzataban meghatirozottak szerint kezeli, ogy az 
Infotv. szerinti onallo 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 fertnall6 jogviszonya azonnali hatilyti felmondisara. 

A Tarsasaggal adatfeldolgozoi jogviszonyban 16715 harmadik szemely szerzodesebe 
felveendo adatvedelmi pont: 

A BMH Nonprofit Kft. es a xXx (masik fel megnevezes, peldaul Megbizott stb.) kozott letrejOv6 
jogviszony soran xXx tevekenysege a GDPR rendelet es az informiciOs onrendelkezesi jogrol es 
informacioszabadsigrol szolo 2011. evi CXII. torveny 3. §-ben meghatirozott adatfeldolgoz6i 
tevekenysegre is kiterjed. xXx vallalja, hogy a 	  (az adatfeldolgoz6i 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 szabilyzatinalt 
eloirisait. Amennyiben xXx tevekenysegenek ellatasa soran a BMH Nonprofit Kft. Adatvedelmi es 
adatbiztonsigi szabilyzataban foglaltak elleneben, tul ttilterjeszkedik jelen szerzodesben 
meghatirozott feladatin, az igy kezelt adatokra vonatkozoan a a GDPR rendelet, az Infotv. szerinti 
anal!) adatkezelOve valik, az adatkezelesre vonatkozo jogok es kotelezettsegek teljesitese soran 
megbiz6 helyere XxX munkavegzo lep es egyben a BMH Nonprofit Kft jogosultta valik jelen 
szervidese azonnali hatilya felmondisara es vele szemben karteritesi igennyel elhet. 



5. melleklet Adatvedelmi incidens-nyilvantartO 

Adatvedelmi incidens-nyilvantarto 

A BMH Nonprofit Kft. az Info tv., valamint a kapcsolod6 hatilyos jogszabilyi rendelkezesek 

ertelmeben az adatvedelmi incidenssel kapcsolatos intezkedesek ellenorzese, valamint az erintett 

tajekortatisa celjabol az adatvedelmi incidensekrol nyilvintartast vezet. 

A Tarsasig minden adatvedelmi incidenst iktat, az iktatott incidens-nyilvintarto lapokbol nyilvantartast 

vezet. 

Kapcsoledo Melialet 

ADATVEDELMI INCIDENS-IVYILYANTARTO LAP 

1. Az adatvedelmi incidens idopontja: 

2. Az adatvedelmi incidenssel erintett szervezeti egyseg: 

3. Az adatvedelmi incidens eszlelesenekrelevins korillmenyei: 

4. Az adatvedelmi incidenssel erintett szemelyes adatok kore: 

5. Az adatvedelmi incidenssel erintettek kore es szama: 

6. Az adatvedelmi incidens korillrnenyeinek leirisa: 

7. Az adatvedelmi incidens hatisai: 

8. Az adatvedelmi incidens elharitasara tett intezkedesek leirisa: 

Kelt  • 

kitoltesre jogosult szemely 



6. melleklet 

Belso adatvedeftni es adattovabbitasi nyilvantartas 

1. A BMH Nonprofit Kft., mint adatkezel6 a GDPR rendelet es az Info. tv es a hatilyos 

jogszabilyi rendelkezeseknek megfele16 Bels6 adatvedelmi es adattovabbitasi nyilvantartast 

vezet. 

Az adatkezelo adatai: 

Adatkezel6 megnevezese: 
Adatkezelo cegjegyzekszama: 
Adatkezelo adoszama: 
Adatkezel6 szekhelye: 

Adatkezelo e-elerhetosege: 

Adatkezel6 kepviselOje: 

BMH Nonprofit Kft. 
05-09-029898 
25975936-2-05 
3527 Miskolc, Besenyoi Ut 26. 

info@bmhnonprofit.hu  

Csehovitsne Nagy Zsuzsanna 

2. A nyilvantartas a kovetkez6 informaci6kat tartalmazza: 

2.1. Adatkezeles: 

Adatkezeles celja: 

Adatkezeles jogalapja: 

Erintettek kore: 

Erintettek 	kategOriahiak, 	valamint 	a 

szemelyes adatok kategoiiiinak ismertetese: 

Adatok forrisa: 

Adatok kezelesenek idotartama: 

Adatkezeles technikai jellege: 

2.2. Adatfeldolgozas: 

Adatfeldolgozo megnevezese: 

Adtafeldolgoz6 dine: 

Adatkezelessel osszefuggo tevekenysege: 

A tenyleges adatkezeles, adatfeldolgozis 

helye: 



2.3. Adattovibbitas: 

A tovabbitott adatok fajtija, felsorolisuk: 

A tovabbitis cimzettjenek neve: 

Adattovabbitas jogalapja: 

Adattovibbitas 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 Tijekortat6 celja, hogy rogzitse a BMH Nonprofit Kft. (szekhely: 3527 Miskolc, BesenyOi Ut 
26.) (a tovibbiakban: Tarsasag), mint a Borsod-AbaUj-Zemplen megye majdnem teljes terilletere 
kijelolt hulladekgazdalkodasi kozszolgaltato altal alkalmazott, a hulladekgazd.ilkodasi kozszolgaktissal 
kapcsolatban az egyes ingadanhasznil6k szemelyes adatainak kezelese small alkalmazandO adatvedelmi 
es adatkezelesi elveket es politikat. Celja tovibbi, hogy a BMH Nonprofit Kft. valamennyi szemelyes 
adat kezelesere, tarolasira, tovibbitasira, torlesere, megsemmisitesere, az egyes erintetti jogok 
gyakorlasara vonatkozo adatvedelmi, adatkezelesi szemponta egyseges feltetel es normarendszert 
rogzitse. 

A Tarsasig mukodese koreben alapelv, hogy a szemelyes adatok kezelese sorin a tarsasig minden 
esetben torekszik az Eurapai Parlament es a Tanks altal 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 szolO 2016/679 Rendeletben foglaltak 
betartasara. 

Jelen adatvedelmi es adatkezelesi tijekortat6 az inforrniciOs onrendelkezesi jogrol es az 
informacioszabadsigrol szolo 2011. evi CXII. torveny (a tovibbiakban: Info tv.), az EurOpai Parlament 
es a Tanks altal elfogadott, a termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese tekinteteben 
torten vedelmera es az ilyen adatok szabad aramlisarol, valamint a 95/46/EK iranyelv hatilyon kivill 
helyezeser61 szoki 2016/679 Rendelet, a hulladekrol sz616 2012. evi CLXXXV. torveny, valamint a 
69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az illatni hulladekgazeklkodasi kozfeladat ellitisira letrehozott 
szervezet kijeloleser61, feladatkorer61, az adatkezeles mOdjarol, valamint az adatszolgaltatasi 
kotelezettsegek reszletes szabilyairOl sz616 jogszabalyok rendelkezeseit tartja be. 

Az Adatkezel6 adatai: BMH Nonprofit Kft. („Adatkezekr) hulladekgazdalkodisi kozszolgaltat6 
Szekhelye: 3527 Miskolc, Besenyed Ut 26. 
Kepviseli: Csehovitsne Nagy Zsuzsanna 
E-mail cime: infoO,bmhnonprofit.hu  
Adatvedelmi tisztvisel6 neve: dr. Nyilas Krisztina 
Adatvedelmi tisztviselo elerhet6sege: infoRbmhnonprofit.hu 

II. Fogalom meghatirozasok 

1. itintett: barmely meghatirozott, szemelyes adat alapjan azonositott vagy - kozvedenill vagy kozvetve 
- azonosithato termeszetes szemely. Erintett tehat az adatkezelO szolgiltatasait igenybe vevO nem 
termeszetes partnerenek kepviselOi, kapcsolttart6i, munkavallalOi 

2. szemelyes adat: azonositott vagy azonosithat6 termeszetes szemelyre („erintett") vonatkozO barmely 
informacio; azonosithatO az a termeszetes szemely, ald kozvetlen vagy kozvetett mOdon, killonosen 
valamely azonosito, peldaul nev, szam, helymeghatirozO adat, online azonositO vagy a termeszetes 
szemely testi, fiziologiai, genetikai, szellemi, gazdasigi, kulturilis vagy szocialis azonossigira 
vonatkozo egy vagy tobb tenyez6 alapjan azonosithatO; 

3. adatkezeles: a szemelyes adatokon vagy adatillomanyokon automatizalt vagy nem automatizalt 



modon vegzett birmely mfivelet vagy mfiveletek osszessege, igy a gyfijtes, rogzites, rendszerezes, 
tagolas, tarolas, italakitas vagy megviltortatis, lekerdezes, betekintes, felhasznalas, kozles tovabbitas, 
terjesztes vagy egyeb modon torten hozzaferhetOve tetel titjan, osszehangolas vagy osszekapcsolas, 
korLitozas, torles, illetve megsemmisites; 4. adattovibbitas: az adat meghatirozott harmadik szemely 
szamira torten hozzaferhetOve tetele. 
4. adattorles: az adat felismerhetetlenne tetele oly modon, hogy a helyreallitisa tObbe nem lehetseges. 

5. adatkezelt• adatkezelO: az a termeszetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem 
rendelkez6 szervezet, aid vagy amely onallOan vagy masokkal egyiitt az adat kezelesenek celjat 
meghatirozza, az adatkezelesre (beleertve a felhasznalt eszkrizt) vonatkoz6 donteseket meghozza es 
vegrehajtja, vagy az adatfeldolgoz6val vegrehajtatja. Jelen, a munkavallal6i munkaerOfelvetelhez 
kapcsol6d6 szemelyes adatok kezelesehez kapcsol6d6an az adatkezelO a BMH Nonprofit Kft.. 
figyvezetOje altal kfilon erre a feladatra meghatirozott munkavallal6i. 

III. A szemelyes adatok kezelesenek alapelvei 

8. A szemelyes adatok kezeleset jogszerfien es tisztessegesen, valamint az erintett szamara 
adathat6 modon kell vegezni („jogszeraseg, tisztesseges eljaras es atlithatOsig"); 

9. A szemelyes adatok gyfijtese csak meghatirozott, egyertelmfi es jogszerii celb61 tortenhet, es 
azokat a Tarsasig nem kezelheti ezekkel a celokkal ossze nem egyeztethetO modon. Nem 
minOsfil az eredeti cellal ossze nem egyeztethetOnek a kozerdeldi archivalas celjab61, 
tudomanyos es tortenelmi kutatisi celb61 vagy statisztikai celb61 torten tovibbi adatkezeles 
(„celhoz kotottseg"); 

10. Az adatkezeles celjai szempontjab61 megfelel6ek es relevansak kell, hogy legyenek, es a 
sziiksegesre kell korlatoz6dniuk („adattakarekossig"); 

11. Pontosnak es sziikseg eseten naprakesznek kell lennifik; minden eszszera intezkedest meg kell 
tenth annak erdekeben, hogy az adatkezeles celjai szempondib61 pontatlan szemelyes adatokat 
haladektalanul toroljek vagy helyesbitsek („pontossig"); 

12. A szemelyes adatok tirolisinak 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 torten tarolisara csak akkor keridhet sor, amennyiben 
a szemelyes adatok kezelesere kozerdelth archivilas celjab61, tudomanyos es tortenelmi kutatisi 
celb61 vagy statisztikai celb61 kerid majd sor („korlatozott tirothat6sig"); 

13. Az adatvedelmi rendelkezesek kezeleset oly modon kell vegezni, hogy megfele16 technikai vagy 
szervezesi intezkedesek alkalmazisival biztositva legyen a szemelyes adatok megfelel6 
biztonsiga, az adatok jogosuladan vagy jogellenes kezelesevel, veleden elvesztesevel, 
megsemmisitesevel vagy kirosodisaval szembeni vedeltnet is ideertve („integritis es bizalmas 
jelleg"). 

14. A Tirsasig felel6s az el6z6ekben meghatirozott alapelvek szerinti megfelelesert, tovibba 
kepesnek kell lennie e megfeleles igazolisara („elszamoltathatosig"). 

IV. Adatkezeles sorin alkalmazott jogszabalyok 

Az adatkezeles az adatvedelemmel kapcsolatos hatilyos jogszabilyoknak, igy kfilonosen az alabbiaknak 
megfelelOen tortenik: 

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

informaciOszabadsigr61 (tovabbiakban Info tv.), 
• Az Eur6pai Parlament es a Tanics altal elfogadott, a termeszetes szemelyeknek a 

szemelyes adatok kezelese tekinteteben torten6 vedelmer61 es az ilyen adatok szabad 
iramlisar61, valamint a 95/46/EK iranyelv hatilyon kiviil helyezeserOlsz616 2016/679 
Rendelet (a tovabbiakban: GDPR rendelet), 



• A hulladekrOl sz616 2012. CLXXXV. torveny (a tovabbiakban: Ht.) 
• A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 	az Omni hulladekgazdilltodisi kOzfeladat 

ellatisara letrehozott szervezet kijeloleser61, feladatkorer61, az adatkezeles modjarol, 
valamint az adatszolgaltatisi kotelezettsegek reszletes szabilyairOl sz616 jogszabilyok 
rendelkezeseit tartja be. 

V. 	Az adatkezeles altalanos szabilya: 

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

A kozszolgikato, a teleptilesi onkormanyzat, az onkorminyzati tirsulas, a hulladekgazdalkodasi 
letesitmeny tulajdonosa, a kozszolgiltatO reszere timogatast nytijt6 szerv, valamint a Magyar 
Energetikai es Kozmii-szabilyozasi Hivatal (a tovabbiakban: Hivatal) megad minden adatot es 
informaciOt, ami a Koordingo szery feladatkorenek gyakorlisahoz sziikseges. A Boordinal6 
szery kezelheti, es reszere itadhatok az e bekezdesben es a 38. § (3) bekezdeseben 
meghatirozott adatok. 

A Ht. 32/A § (4) bekezdesben meghatirozott adatok kozill a szemelyes adatokat a Koordiniki 
szery - es az iigyfelszolgilati, elszamolisi, szamlizasi es kintlevOseg-kezelesi feladatai 
elLitasiban igenybe vett gazdalkodO szervezet, - az allami hulladeitgazdalkodasi kozfeladat 
elLitisa erdekeben kezelheti, nyilvintarthatja. A KoordinalO szery teritesmentesen jogosult az 
elszamolasi, szimlizasi, es kintlevOseg-kezelesi feladatkoreben a 38. § (3) bekezdeseben 
meghatirozott szemelyes adatok korere is kiterjed6 eseti es csoportos adatszolgaltatist kemi a 
szemelyiadat- es lakcimnyilvintartas szerveit61. Az atvett szemelyes adatokat a Koordinal6 
szery es az iigyfelszolgalati, elszamolasi, szamlizasi es kintlevOseg-kezelesi feladatai ellatisaban 
igenybe vett gazdalkodO szervezet az erintettnek a kozszolgiltatis igenybevetelere vonatkoz6 
kotelezettsege megsziineseig, a kOzszolgaltatassal osszeftigg6 dijhatralek eseten annak 
kifi7eteseig (behajtasaig) vagy torleseig kezelheti. 

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

A Ht. 38. § (3) bekezdese szerint „ A gazdalkodo szervezet ingadanhasznal6 a Koordinal6 
szery felhivisara a kozhiteles nyilvintartis szerinti nevet, szekhelyenek, telephelyenek cimet, 
adOszamit, tovabba, ha elektronikus kezbesitesi cim kozhiteles nyilvantartasban torten6 
szerepeltetese szimara kotelezO, tigy elektronikus kezbesitesi cimet, a termeszetes szemely 
ingatlanhasznilo a szemelyes adatai kOziil a csalidi es utOnevet, szilletesi nevet, szilletesi helyet 
es idejet, anyja szilletesi csaladi es utOnevet, lakOhelyenek, tartozkodisi es ertesitesi helyenek 
cimet megadja." 

Ezen adatok megadasa tehat a hulladekgazdilkodisi kozszolgaltatisi feladat ellatisahoz valO 
kotelezettsegen alapul, az ingatlanhasznalo altal rendszeresitett bejelentOlap (mellekletben 
csatolva) kitoltesevel az ingatlanhaszni16 (k) az informacios onrendelkezesi jogrO1 es az 
informaciOszabadsagrOl sz616 2011. evi CXII. torveny 5. § (1) bekezdese alapjan 
felreerthetetlen beleegyezessel, felhatalmazast ad(nak) a Kozszolgaltatonak az itt 
megadott szemelyes adatai(k) kezelesehez es nyilvantartasba vetelehez, amely 
kozerdekii jogositvany vegrehajtasahoz sziikseges. 



VI. Az adatkezeles jogalapja: 

Az adatkezeles jogalapja a Ht. 38. § (3) bekezdeseben meghatirozott adatok vonatkozasiban: 
kozerdekii feladat (hulladekgazdalkodasi kozszolgiltatisi feladat) vegrehajtisa 

A fentiek tulmen6en meghatirozott, bejelentOlap tartalma szerinti egyeb szemelyes adat 
kezelesenek jogalapja: az erintett kifejezett hozzajarulisa. (ezen adatok: a maginszemely 
ingadanhasznal6 telefonszima, e-mail cime, az ingatlanon el6k szoma, a hulladekgazdilkodisi 
kozszolgaltatishoz hasznalt hulladekgytijto edenyzet merete, az ingatlan hasznalatba vetelenek 
idopontja, valamennyi a hulladekgazdalkodasi kozszolgiltatis igenybe vetelehez 
ingadanhaszni16 altal onkentesen csatolt dokumentum, amely kozvedeniil szemelyes adatot 
tartalmaz, a gazdalkod6 szervezet es koltsegvetesi intezmeny ingatlanhasznal6 eseten jelen 
szabilyzat szerint szemelyes adatnak minosiil az adott jogi szemely altal kapcsolattarthkent 
megjelolt termeszetese szemely csalidi neve es utoneve, e-mail cime, telefonszima, egyeb 
elerhetOsege, levelezesi cime.) 

VII. Az adatkezeles 

Az adatok nyilvantartisara, 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 fend adatok alapjan a Kozszolgaltato alkalmassi vilik a hulladekgazdilkodisi kOzszolgiltatassal 
erintett ingadanhasznalok beazonositisira, az iranyado es hivatkozott jogszabilyok alapjan a 
hulladekgazdilkodisi kozszolgiltatisi adatok az NHKV Zrt. reszere torten adattovabbitasra, a 
hulladekgazdalkodasi kozszolgiltatasi szamlak kibocsatasa erdekeben torten kibocsatisahoz, 
valamint a hulladekgazdilkodasi kozszolgiltatis igenybe vetelehez sziikseges gyfijt6edeny 
mertekenek megallapitasahoz. 

Az ingadanhasznalo az adatok kitoltesevel a kozerdekii feladat vegrehajtasa erdekeben torten 
szemelyes adatainak alabbi mOdon torten kezeleset tudomisul veszi, es a bejelentaap alairisaval 
kifejezetten hozzajarul a bejelentOlapon talalhath valamennyi, nem jogi kotelezettseg teljesitesehez 
sziikseges, az ingatlanhasznalO altal kotelez6en megadando szemelyes adatnak kezelesehez. 

Az ingatlanhasznal6k altal ilyen me:don megadott szemelyes adatai alapjin a Kozszolgiltato 
jogosult az ingadanhasznaik reszere: 

• postai aton tajekortat6 anyag kiildesere a KozszolgaltatO es a KoordinalO Szery 
szolgiltatasairol, 

• az ingatlanhasznaloval valO kiizszolgaltatissal osszefiigg6 iigyintezesi es iigyfelszolgalati 
kapcsolattartas postai uton, valamint amennyiben megadisra keriilt telefonon, mobiltelefonon 
es e-mailen, 

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

VIII. Adatkezeles idotartama: 

A Kozszolgaltat6 es a Koordinal6 Szery a jogszabily alapjan megadott adatokat mindaddig 
kezelheti, amig a Ht. es egyeb hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasra vonatkoz6 jogszabilyok 
szerint a kozszolgaltatist igenybe veszi. 
A Kozszolgaltat6 es a Koordinal6 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 hozzajarulasit. 
Miutin megszlint a kozszolgaltatist igenyvetelere vonatkoz6 kotelezettsege a jogszabily altal 
kiitelezcien megadott es az esetlegesen onkentesen megadott adatot a KozszolgaltatO es a 
Koordinalo Szery torli az elektronikus rendszereib61 a hatilyos jogszabilyok szerint. 
Tories helyett a Kozszolgaltato es a Koording6 Szery zarolia a szemelyes adatot, ha az adatot 
szolgaltat6 ezt ken, vagy ha a rendelkezesere allo informaci6k alapjan feltetelezhet6, bogy a 
torles sertene az adatszolgaltat6 jogos erdekeit. Az igy zarolt szemelyes adat kizarOlag addig 
kezelhet6, ameddig fennill 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 megiirzesi hatarid6 leteltevel meg kell semmisiteni. 

adattarolas hatarideje  • a hulladekgazdalkodasi kozszolgahatisi jogviszony megszuneset kovetO 
8 ev a szamviteli torveny alapjan 

adattarolas modja:  papir alapu es elektronikus 

IX. Adatfeldolgozas es celhoz kotottseg: 

Az adatok akkor tovabbithatak, valamint a killonboz6 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. Adatbiztonsig: 

A Kozszolgaltat6 es a Koordinal6 Szerv, mint adatkeze16, illetoleg tevekenysegi koreben 
adatfeldolgoz6 gondoskodik az adatok biztonsigar61, tovabba megteszi azokat a 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, megvaltortatis, nyilvanossigra hozas vagy torles, illet6leg 
seriiles vagy a megsemmisiiles ellen. 

XI. Erintettek kategotiii: a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatist igenybe veva' termeszetes 
szemelyek, gazdalkod6 szervezetek, ki5Itsegvetesi szervek termeszetes szemely 
kapcsolattart6i, 

XII. Cimzettek kategoriii: Koordinaki szerv, a Tarsasig iigyfelszolgalati munkatirsai, A 
Tarsasig iktatisert felelos munkatitsai, NHKV Zrt., a FIT Szamitastechnikai Kft.., az 
egyes hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatisi feladat ellatisairt 
iinkormanyzatok es azok tarsulasai 

XIII. Harmadik orszagba tovabbitas: nem tortenik a Tarsasignal 

XIV. Adatkezel6 semmilyen koralmenyek kozott nem gyiijt kainleges adatokat, azaz olyan 
adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti es etnikai kisebbseghez tartozisra, a politikai 
velemenyre vagy partilLisra, a valLisos vagy mas vilignezeti meggyrizOdesre, az ezdek-
kepviseleti szervezeti tagsagra, az egeszsegi alLspotra, a kOros szenvedelyre, a szexualis eletre, 
valamint biintetett eliieletre vonatkoznak. 

Adatvedelmi incidens eseten az Adatkezek5 indokolatlan kesedelem nelkul, legkesObb 72 
Orival azutin, hogy az adatvedelmi incidens a tudomisara jutott, bejelenti a feliigyeleti 
hatosignak, kiveve, ha az adatvedelmi incidens valOsziniisithet6en 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 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 valOszintisithetOen magas kockizattal jar6 
adatvedelmi incidenssel kapcsolatos tajekortatisa soran: 

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

XV. A kezelt szemelyes adatok 'core 

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

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

3. A Tarsasig kOtelezi magat, bogy gondoskodik az adatok biztonsigirOl, 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 megsemmistileset, jogosulatlan felhasznalasit, 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 illami hulladekgazdalkodisi kozfeladat ellitisara letrehozott szervezet kijelolesen51, 
feladatkorer61, az adatkezeles mOdjar61, valamint az adatszolgaltatisi kotelezettsegek reszletes 
szabilyaira szOlO adattovabbitas tortenik az alabbi tarsasagok fele, aid a megkiildott szemelyes 
adatokat feldolgozzak: 

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

ElerhetOsege: www.nhkv.hu  

adat tovabbitis celja  allami hulladeitgazdalkodasi kozfeladat ellatasa erdekeben a szamlizasi, 
dijbeszedesi, valamint a dfjhatralek-kezelesi feladatkoreben az iigyfelek szemelyes adatainak kezelese, 
nyilvantartasa. Jogi eljarisok kezdemenyezese, vegrehajtasi eljaras kezdemenyezese erdekeben. 

adattovabbitas jogalapja:  a hulladekgazdalkodisrOl sz616 2012. evi CLXXXV. torveny 32/A § 
(5) bekezdese. Az allami hulladekgazdalkodasi kozfeladat ellatisara letrehozott szervezet 
ldjeloleser61, feladatkorer61, az adatkezeles mOdjara, valamint az adatszolgaltatisi kotelezettsegek 
reszletes szabilyairOl sz616 69/2016. sz. Korrnanyrendelet 15-16. § 



a tovabbitot t ada tok k or e: maganszemely eseteben: ingarianhasznalo csalidi es utoneve, 
lakohelyenek, tartOzkodisi es ertesitesi helyenek cime, szolgiltatist igenybevev6 sziiletesi dituma, 
sziiletesi helye es az anyja neve, gazdilkodO szervek es koltsegvetesi szervek termeszetes szemely 
kepviselOinek csalidi es utoneve, elerhetOsege, ertesitesi cime, e-mail cime, telefonszama, az 
ingataklanon hasznalt edenyzet iirmerteke 

A Tarsasignal elektronikus iigyfeladatbazis milkodik. A hiinyzO adatokat reszben az Ugyfelekt61, 
az egyes telepiilesi onkormanyzatokt$51, szerzi be a Tarsasig. 
A frissites folyamatos, a nem aktualis adatokat fekilirja a Tarsasig, melyek ezaltal azonnal tOrlesre 
keriilnek. 

Az iigyfeladatbazisra ralat szoftverfejlesztessel megbizott ceg, mint adatfeldolgozez 

• Fit Szamitastechnikai Kft. (szekhely: 6500 Baja, Czirfusz F. u. 4.) 

• ElerhetOsege: szoftver@fit.hu  

adattovabbitas celja es jogalapja:: a hulladekgazdilkodisi kozszolgaltatisi feladatokhoz kapcsolado, 
az NHKV Zrt. reszere az iranyado, az allami hulladekgazdalkodisi kozfeladat ellatisara letrehozott 
szervezet kijeloleser61, feladadEorer61, az adatkezeles mOdjir61, valamint az adatszolgaltatisi 
kiitelezettsegek reszletes szabilyairOl sz616 69/2016. sz. Kormanyrendeletben meghatirozott 
adatszolgaltatasi kotelezettseg teljesitesehez sziikseges informatikai szoftver biztositisa es azok 
rendszerben torten feldolgozisa 

a tovabbitott adatok kore: maganszemely eseteben: ingadanhasznal6 csalidi es utoneve, 
lakOhelyenek, tartozkodisi es ertesitesi helyenek cime, szolgaltatist igenybevevO sziiletesi dituma, 
sziiletesi helye es az anyja neve, gazdilkodO szervek es koltsegvetesi szervek termeszetes szemely 
kepviselOinek csalidi es utoneve, elerhetOsege, ertesitesi cime, e-mail cime, telefonszama, az 
ingataklanon hasznilt edenyzet tirmerteke 

• A Tarsasig mindenkori, a fogyasztOvedeltni szabilyok alapjin megbizott fogyasztOvedelmi 
referense 

fogyasztovedelemebinhnonprofit.hu 

adattovabbitas celja es jogalapja:: a hulladekgazdalkodasi kozszolgiltatisi feladatokhoz kapcsolOdO, 
a Fgytv. irinyadO elOirisai alapjan a Tarsasignal kiitelezOen alltalmazandO fogyasztovedekni referens 
feladatinak ellatasahoz kapcsolOdO szemelyes adatok megismerese, panaszkezeles iigyintezese, 
hatosigokkal torten kapcsolattartas. A Tarsasig az ingadanhasznalok panaszainak iigyintezesere 
vonatkozOan kiilon adatvidelini tajekortatOval rendelkezik. 

a tovabbitott adatok Idire:  maganszemely eseteben: ingatlanhasznalO csaladi es utoneve, 
lakOhelyenek, tartOzkodisi es ertesitesi helyenek cime, szolgaltatast 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 cime, telefonszama, az 
ingatlanon hasznalt edenyzet tirmerteke. 

• Az egyes, hulladekgazdalkodasi kOzszolgiltatis ellatisiert jogszabily alapjin felelOs telepiilesi 
onkormanyzati tarsulasok, tarsult onkonninyzatok 



adattovabbitas celja: az adott telepalesen a hulladekgazdalkodisi kozszolgiltatist kotelezOen 
igenybe veend6 ingatalanhasznilak telepales onkormanyzad tarsulas altali megismerese, 

adattovabbitis jogalapja: jogi kotelezettseg teljesitese, 2011. CXXIX. tortreny Motv. 13. § 19. pontja 

tovibbitott adatok Ithre: maganszemely eseteben: ingatlanhasznal6 csaladi es utOneve, lakOhelyenek, 
tartOzkodasi es erteskesi helyenek cime, szolgaltatist igenybevevO szaletesi datuma, szaletesi helye 
es az anyja neve, gazdilkod6 szervek es koltsegvetesi szervek termeszetes szemely kepviselOinek 
csaladi es utOneve, elerhetOsege, ertesitesi cime, e-mail cime, telefonszama, az ingatlanon hasznalt 
edenyzet tirmerteke. 

Az adatkezelO iltal az adatfeldolgozOnak itadott szemelyes adatok kezelese kapcsin az adatfeldolgozO 
is biztositja mindazon technikai es szervezesi intezkedeseket es kialakitja azokat az ellarisi szabilyokat, 
amelyek torveny, valamint az egyeb adat- es titokvedelini szabilyok ervenyre juttatisahoz sziiksegesek. 
Az adatokat vedi kalonosen a jogosulatlan hozziferes, megvaltortatis, nyilvinossigra hozas vagy 
tones, illetOleg serales vagy a megsemmisales ellen. 

Amennyiben az adatfeldolgozo tovabbi adatfeldolgozo segitseget veszi igenybe, tigy 6ri ugyanazon 
szabilyok vonatkoznak, mint amelyek az adatkezelOre es az eredeti adatfeldolgozOra. 

A Tarsasig, mint adatkezel6 jogosult es koteles minden olyan rendelkezesere all6 es altala 
szabilyszenien tarok szemelyes adatot az illetekes hatOsigoknak tovabbitani, amely adattovibbitasara 
Ot jogszabily vagy jogerOs hatOsigi kotelezes kotelezi. Ilyen adat tovabbitisa, valamint az ebbOl 
szirmazO kovetkezmenyek miatt adatkezelO nem tehet6 felelOsse. 
A Tarsasig sajat, munkiltated jogkor gyakorlOja altal meghatirozott szervezeti egysegei reszere a az 
ingatlanhasznalo szemelyes adatait tovibbithatja, amennyiben esetleges panasziigy kivizsgalisa, vagy 
birminemil, az iigyfel altal a Tirsasighoz benytijtott beadvinya ezt indokolja. 

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

Ha az erintett szemelyes adatait a Tarsasig nem az erintettO1 szerezte meg, agy az adatkezel6 Tarsasig 
az erintett rendelkezesere bocsatja a jelen adatvedelmi tajekortatoban reszletesen meghatirozott 
valamennyi erintettet ennui' szemelyes adat kezelesere vonatkozo informaciot, a Tarsasig annak 
tudomisra jutasit61, megszerzeset61 szimitott esszerti hatiridOn belal, legkesObb 30 napon belal. Ha 
a szemelyes adatokat az illet6vel valo kapcsolattartas celjara hasznaljak fel, a kezelt szemelyes adatokrol 
torten6 tajekortatisnak legalabb az erintettel yak) els6 kapcsolatfelvetelkor meg kell tortennie erintetti 
reszrOl. Ha az adatkezel6 a szemelyes adatokat a megszerzesiik celjatO1 elter6 celra kivinja hasznalni 
vagy az eredeti celt61 eltero celra kivinja hasznilni, agy valamennyi relevans az elOzO pontokban 
reszletesen ismertetett informicialtrOl szakseges az erintettet tijekortatni. 

Ilyen esetben az adatkezel6 tajekortatja az erintettet a szemelyes adatok forrisar61, adott esetben arrol 
is, hogy az adatok nyilvanosan hozziferhetO forrisokb61 szirmaznak-e, illetve az altala kezelt 
szemelyes adatok korer61. 

XIII. Jogervenyesites Wiz& szabilyai 

Az Info tv., valamint az EurOpai Parlament es a Tanics (EU) 2016/679 rendelete alapjin az erintett 
jogai a kovetkezOk faggetlenal attol, hogy a szemelyes adat az erintettOlvagy mas forrisbOl szirmazik: 



atlithat6 tajekortatas joga, hozzaferes joga, a helyesbites joga, adathordozhatOsighoz vale) jog, az 
„elfeledteteshez vale) jog", tiltakozashoz vale) jog, az adatkezeles korlatozasahoz vale) jog, visszavonis 
joga, birOsighoz fordulas joga, hatOsighoz fordulas joga. 

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

Adathate tajekortatashoz vale jog: Az erintett kerelmere a Tarsasig megfele16 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, adithato, ertheto es konnyen hozzaferheto formaban, vilagosan es kozerthet45en 
megfogalmazva ny-Ujtsa. 

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 kovetkezo informadOlchoz 
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 citnzetteket, illetve a nemzetkozi szervezeteket; a szemelyes 
adatok tarolasinak tervezett idotartama; a helyesbites, torles vagy adatkezeles korlitozasinak es a 
tiltakozas joga; a fehigyeleti hatosighoz cimzett panasz beny-Ujtasinak joga; az adatforrisokra 
vonatkoz6 informacio; az automatizalt dOnteshozatal tenye, ideertve a profilalkotast is, valamint az 
alkalmazott logikara es arra vonatkoz6 erthet6 informaci6k, hogy az ilyen adatkezeles milyen 
jelentoseggel bir, es az erintettre nezve milyen varhatO kiivetkezmenyekkel jar. Szemelyes adatok 
harmadik orszagba vagy nemzetkozi szervezet reszere torten6 tovabbitisa eseten az erintett jogosult 
arra, bogy tajekortatist kapjon a tovabbitasra vonatkoz6 megfelelo garanciakr61. A Tarsasig az 
adatkezeles targyat kepez6 szemelyes adatok masolatat az erintett rendelkezesere bocsatja. Az erintett 
altal kert tovibbi misolatokert az adatkezelo az adminisztrativ koltsegeken alapu16, eszszera mertekfi 
clijat szamithat fel. Az erintett kerelmere az infortnici6kat a Tarsasag elektronikus formaban 
szolgaltatja. A tajekoz6dishoz vale) jog irisban az info@bmhnonprofit.hu  elerhetosegen keresztiil 
gyakorolhato. Az erintett reszere keresere — szemelyazonossiganak hitch erdemlo igazolisa es 
beazonositisat kovetoen — szOban is aclhato tajekortatas. 

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

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

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

• az erintett tiltakozik az adatkezeles ellen, es nincs elsobbseget elvezo jogszerti ok az adatkezelesre; • 
a szemelyes adatokat jogellenesen kezeltek; 
• a szemelyes adatokat az adatkezelore alkalmazand6 uni6s vagy tagallami jogban eloirt jogi 



kotelezettseg teljesitesehez torolni kell; 

• a szemelyes adatok gyiljtesere informachis tarsadalommal osszefagg6 szolgaltatisok kinalisaval 
kapcsolatosan keriilt sor. Az adatok torlese nem kezdemenyezhetO, ha az adatkezeles sziikseges: a 
velemenynyilvinitas szabadsigahoz es a tajekoz6dishoz val6 jog gyakorlasa celjab61; a szemelyes 
adatok kezeleset elOir6, az adatkezelOre alkalmazand6 uniOs vagy tagillami jog szerinti kotelezettseg 
teljesitese, illetve kozerdekb61 vagy az adatkezelOre ruhazott kozhatahni jogositvany gyakorlisa 
kereteben vegzett feladat vegrehajtasa celjab61; a nepegeszsegagy teraletet erintO, vagy archivalasi, 
tudomanyos es tOrtenelmi 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 adatkezekst, 
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 pontossiganak ellenOrzeset; 

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

• 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 korlatozas arra az idOtartamra vonatkozik, 
amig megallapitisra nem keral, hogy az adatkezelO jogos indokai elsObbseget elveznek-e az erintett 
jogos indokaival szemben. Ha az adatkezeles korlatozas ala esik, a szemelyes adatokat a tarolis 
kivetelevel csak az erintett hozzajarulasival, vagy jogi igenyek elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy 
vedelmehez, vagy mas termeszetes vagy jogi szemely jogainak vedeline erdekeben, vagy az Uni6, illetve 
valamely tagallam fontos kozerdekebeil lehet kezelni. A Tarsasig az erintettet az adatkezeks 
korlitozasinak feloldisar61 elOzetesen tajekortatja. 

Tiltakozas logo: Az erintett jogosult arra, hogy a sajat helyzetevel kapcsolatos okokb61 barmikor 
tiltakozzon szemelyes adatainak kozerdekii vagy az adatkezelOre ruhazott kozhatalmi jogositvany 
gyakorLisinak kereteben vegzett feladat vegrehajtasahoz sznkseges adatkezeks, vagy az adatkezelO 
vagy egy harmadik fel jogos erdekeinek ervenyesitesehez sziikseges kezekse ellen, ideertve az emlitett 
rendelkezeseken alapul6 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 
eleiterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez kapcsolodnak. Ha a szemelyes adatok kezelese 
kozveden azletszerzes erdekeben tortenik, az erintett jogosult arra, hogy barmikor tiltakozzon a ri 
vonatkoz6 szemelyes adatok e celb61 torten6 kezelese ellen, ideertve a profilalkotast is, amennyiben az 
a kozveden azletszerzeshez kapcsoledik. A szemelyes adatok kOzvetlen iizletszerzes erdekeben torten6 
kezelese elleni tiltakozas eseten az adatokat e celb61 a Tarsasig. nem kezeli. 

Automatizalt donteshozatal egyedi iigyekbe, beleertve a proftlalkotist: Az erintett jogosult arra, hogy 
ne terjedjen ki ri az olyan, kizarolag automatizalt adatkezeksen — ideertve a profilalkotast is — alapul6 
dontes hatilya, amely ra nezve joghatassal jarna vagy of hasonlOkeppen jelentOs mertekben erintene. 
Nem alkalmazhat6 a fenti jogosultsag, ha az adatkezeles az erintett es az adatkezelO kozotti szerzOdes 
megkotese vagy teljesitese erdekeben sziikseges; meghozatalat az adatkezelOre alkalmazand6 olyan 
uni6s vagy tagillarni jog teszi lehetOve, amely az erintett jogainak es szabadsigainak, valamint jogos 
erdekeinek vedelmet szolgal6 megfele16 intezkedeseket is megall.  apit; vagy az erintett kifejezett 
hozzajaruLisin alapul. 



Visszavonis joga: Az erintett jogosult arra, hogy hozzajiruLisit birmikor visszavonja. A hozzajarulas 
visszavonisa nem erinti a hozzijirulason alapulo, a visszavonis elotti adatkezeles jogszerfiseget. 

Adathordozashoz vale) jog: az erintett jogosult arra, hogy a ri vonatkoz6, altala az adatkezel5 
rendelkezesere bocsatott szemelyes adatokat tagolt, szeles korben hasznalt, geppel olvashatO 
formatumban megkapja, es ezeket az adatokat egy masik adatkezelOnek tovabbitsa. 

Eljarasi szabayok: Az adatkezel6 indokolatlan kesedelem nelkiil, de mindenfelekeppen a kerelem 
beerkezeset61 szimitott egy honapon belill tajekortatja az erintettet a GDPR 15-22 cikk szerinti 
kerelem nyoman hozott intezkedesekr61. Sziikseg eseten, figyelembe veve a kerelem osszetettseget es 
a kerelmek szimat, ez a hatarido tovibbi ket hOnappal meghosszabbithat6. A hatarid6 
meghosszabbitisar61 az adatkezel6 a kesedelem okainak megjekilesevel a kerelem kezhezvetelet61 
szimitott egy hOnapon beliil tajekortatja az erintettet. Ha az erintett elektronikus uton nyiljtotta be a 
kerelmet, a tajekortatas elektronikus uton keriil megadisra, kiveve, ha az erintett azt maskent ken. 

Ha az adatkezel6 nem tesz intezkedeseket az erintett kerelme nyoman, kesedelem nelkiil, de legkesObb 
a kerelem beerkezeset61 szimitott egy hOnapon haul tajekortatja az erintettet az intezkedes 
elmaradasinak okair61, valamint arr61, hogy az erintett panaszt nytijthat be valamely feliigyeleti 
hatosagnal, es elhet birosagi jogorvoslati jogival. A Tarsasig Kft. a kert infonnici6kat es tajekortatist 
dijmentesen biztositja. Ha az erintett kerelme egyertelmtien megalapozatlan vagy — kiilonosen 
ismed6d6 jellege miatt — tillz6, az adatkeze16, figyelemmel a kert informaci6 vagy tijekortatis 
nylljtasival vagy a kert intezkedes meghozatalival jir6 adminisztrativ koltsegekre eszszerti dijat 
szimolhat fel, vagy megtagadhatja a kerelem alapjan torten intezkedest. Az adatkezelo minden olyan 
cimzettet tajekortat az altala vegzett valamennyi helyesbitesrol, torlesr61 vagy adatkezeles-
korlatozasr61, akivel, illetve amellyel a szemelyes adatot kozoltek, kiveve, ha ez lehetetlennek bizonyul, 
vagy aranytalanul nagy erofeszitest igenyel. Az erintettet keresere az adatkezel6 tajekortatja e 
cimzettekrol. Az adatkezelo az adatkezeles targyat kepez6 szemelyes adatok masolatat az erintett 
rendelkezesere bocsatja. Az erintett iltal kert tovabbi masolatokert az adatkezelo az adminisztrativ 
koltsegeken alapu16, eszszeril mertekfi dijat szamithat fel. Ha az erintett elektronikus uton nyajtotta be 
a kerelmet, az informiciok elektronikus formitumban keriilnek rendelkezesre bocsitisra, kiveve, ha 
az erintett maskent keri. 

Az adatkezel6 felhivja az erintettek figyelmet, hogy az erintettek tijekortatis keresiiket, valamint egyeni 
jogaik gyakorlasaval kapcsolatos kerelmeiket — ha azt jogszabily nem ki nem zarja — az 
info@bmhnonprofit.hu  cimre kiildhetik meg 

A hivatkozott jogszabilyok alapjan az erintett a szemelyes adat2inak kezelesevel a Nemzeti 
Adatvedelmi es InformiciOszabadsig HatOsig-hoz (NAIH) fordulhat 

Elerhetosegei: 

Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag HatOsag 

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: ugyfelszolgalat@naih.hu  

URL 	http://naih.hu  

Az erintett jogai megsertese eseten birOsighoz is fordulhat. A birOsig az iigyben soron kivial 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 adatkezel6t61 
serelemdijat kovetelhet. 

Jelen adatvedelmi tajekortat6 mellekleteben feltiintetett bejelentesi adatlap tajekortato, altaLinos 
jellegti, valamennyi ingadanhasznal6 csoportok szerinti, Tarsasigunk altal alkalmazott bejelentolap a 
Tarsasig honlapjan bartnely szemely szamara korLitzois nelkill, elerhetO, letolthet6. 

1. melleklet 

BEJELENTESI ADATLAP (altakinos) 

A kozszolgaltatassal erintett ingatlan cime• 	  

I. Az ingatlan tulajdonos(ok) adatai: 

1. 
Nev: 
Sziiletesi nev: 
Sziiletesi hely, ido: 
Anyja neve: 
LakOhely: 
Ertesitesi cime: 

Ezen adatok megadisa a Ht. 38.§ (3) bek. szerint kotelezo. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, 
egyeb osszef-iigg6 szabilyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortatOban talalhathak, amelyet kerjiik 
kitoltes elott elolvasni. 

Ad6azonosito jel: 
Telefonszarn: 
E-mail cirn: 

Ezen adatok megadasa hozza.jaruLison alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb Osszefiigg6 
szabilyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortatOban talalhato, amelyet kerjiik kitoltes elOtt elolvasni 
sziveskedjen. 



2.  
Nev: 
Sziiletesi nev: 
Sziiletesi hely, id& 
Anyja neve: 
LakOhely: 
Ertesitesi time: 

Ezen adatok megadisa a Ht. 38.§ (3) bek. szerint kotelez6. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, 
egyeb osszeffigg6 szabilyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortatOban talalhathak, amelyet kerjiik 
kitoltes elOtt elolvasni. 

Ad6azonositO jel: (gazdalkodo szerveknel) 
Telefonszam: 
E-mail cim: 

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

3.  

Nev: 
Sziiletesi nev: 
Sziiletesi hely, idO: 
Anyja neve: 
Lakthely: 
Ertesitesi time: 

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

Adoazonosito jel: (gazdalkodo szerveknel) 
Telefonszam: 
E-mail cim: 

Ezen adatok megadisa hozzijarulason alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszefiigg6 
szabilyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortatOban takilhat6, amelyet kerjiik kitoltes elott elolvasni 
sziveskedjen. 

II. A kozszolgaltatas igenybevetelevel kapcsolatos egyeb adatok: 

Ingatlanon lakok 
szama• 	 

Varhatoan 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. 
Tovibba tudomasul veszem, bogy az NHKV Zrt. kezelheti es reszere atadhatoak a jelen 
dokumentumban kozolt, az informaciOs onrendelkezesi jogrol es az informaciOszabadsigral szolo 
2011. evi CXII. torveny szerinti adatok. 

Kelt.: 	 ., 20 	  

Ingatlanhasznilo(k) 

2. melleklet 

VA_LTOZAS BEJELENTES (altakinos) 

A kozszolgaltatassal etintett ingatlan time• 	 
Felhasznalo azonosito szama: 	  

I. 	Az ingatlan tulajdonos(ok) adatai: 

1.  
Nev: 
Szuletesi nev: 
Sziiletesi hely, it16: 
Anyja neve: 
Lakohely: 
Ettesitesi time: 

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

Ad6azonosito jel: (ki7arcilag gazdalkod6 szervelmel) 
Telefonszatn: 
E-mail cim: 

Ezen adatok megadisa hozzijarulison alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszeftigg6 
szabilyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortatOban talalhato, amelyet kerjiik kittiltes elott elolvasni 
sziveskedjen. 

2.  
Nev: 
Sziiletesi nev: 
Sziiletesi hely, ic16: 
Anyja neve: 
Lakohely: 
Ertesitesi time: 



Ezen adatok megadisa a Ht. 38.§ (3) bek. szerint kiitelez6. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, 
egyeb osszefiiggo szabilyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortatoban taLilhatoak, amelyet kerjiik 
kitoltes elott elolvasni. 

Adoazonosit6 jel: (kizarOlag gazdalkodo szerveknel) 
Telefonszam: 
E-mail cim: 

Ezen adatok megadasa hozzajarulason alapuL Az adatkezeks celja, jogalapja, ideje, egyeb osszefiigg6 
szabilyok ismertetese az Adatkezelesi tajekortatoban talilhat6, amelyet kerjiik kitoltes elott elolvasni 
sziveskedjen. 

3. 

Nev: 
Sziiletesi nev: 
Szilletesi hely, id6: 
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 talalhathak, amelyet kerjuk 
kitoltes elOtt elolvasni. 

AdOazonosito jel: (kizirOlag gazailkod6 szerveknel) 
Telefonszim: 
E-mail dm: 

Ezen adatok megadisa hozzajirulason alapul. Az adatkezeles celja, jogalapja, ideje, egyeb osszefiigg6 
szabilyok ismertetese az Adatkezeksi tajekortatoban talalhato, amelyet kerjiik kitoltes elott elolvasni 
sziveskedjen. 

II. A kozszolgaltatis igenybevetelevel kapcsolatos egyeb adatok: 

Ingatlanon lakOk 
szama: 	  

Varhatean keletkez6 hulladek mennyisege 
hetente: 	  

Edenyzet 
merete: 	  

Az ingatlan hasznalatba vetelenek 
idopontja• 	  

III. A megviltozott adatok es a viltozas okai 

Egyeb megjegyzes: 



Nyilatkozom, hogy jelen forrnanyomtatvany kitoltesekor, a mellekletet kepez6 adatkezelesi 
tajekortatoban foglaltakat elolvastam es tudomisul vettem. 
Tovabba tudomasul veszem, bogy az NHKV Zrt. kezelheti es reszere itadhathak a jelen szerzeidesben 
kozolt, az informaciOs onrendelkezesi jogred es az inforrnicioszabadsagr61 sz616 2011. evi CXII. 
torveny szerinti adatok. 

Kelt.: 	 ., 20 	  

I nga tlanhaszni16 (k 



8. melleklet Adatvedelmi tajekortatO panaszkezelesre vonatkoz6 szemelyes adatok 

kezelesere vonadcoz6an 

ADATVEDELMI ES ADATKEZELESI TAJEKOZTATO 

I. 	A Tajekortato celja 

A jelen Tajekortat6 celja, hogy rogzitse a BMH Nonprofit Kft. (szekhely: 3527 Miskolc, Beseny6i tit 
26.) (a tovabbiakban: Tarsasig) altal alkalmazott, a panaszkezelesi eljaris soran alkalmazand6 
adatvidehni es adatkezelesi elveket es politikat. Celja tovabba, hogy a BMH Nonprofit Kft. altal kezelt 
valamennyi panaszkezelessel kapcsolatos szemelyes adat kezelesere, tarolisira, tovibbitasara, torlesere, 
megsemmisitesere, az egyes erintetti jogok gyakorlasiza vonatkoz6 adatvedelmi, adatkezelesi 
szempontti egyseges feltetel es normarendszert rogzitse. 

A Tarsasig miikodese koreben alapelv, hogy a szemelyes adatok kezelese soran a tarsasig minden 
esetben tOrekszik az Eurtipai Parlament es a Tanks altal elfogadott, a termeszetes szemelyeknek a 
szemelyes adatok kezelese tekinteteben torten vedelmerol es az ilyen adatok szabad aramlasix61, 
valamint a 95/46/EK iranyelv hatilyon kiviil helyezeser61 sz616 2016/679 Rendeletben foglaltak 
betartisara. 

Jelen adatvedehni es adatkezelesi tajekortat6 az informacios onrendelkezesi jogr61 es az 
informaciOszabadsagred sz616 2011. evi CXII. torveny (a tovabbiakban: Info tv.), valamint a Munka 
Torvenykonyverol sz616 2012. I. tomeny rendelkezesinek megfeleloen kerfil rogzitesre. 

Az Adatkezelo adatai: BMH Nonprofit Kft. („Adatkezelo"). 
Szekhelye: 3527 Miskolc, Besenyoi it 26. 
Kepviseli: Csehovitsne Nagy Zsuzsanna 
E-mail time: infoabmhnonprofit.hu  
Adatvedelmi tisztvisel6 neve: dr. Nyilas Krisztina 
Adatvedelmi tisztvisel6 elerhetosege: info@bmhnonprofit.hu  

II. Fogalom meghatirozasok 

1. &built: barmely meghatirozott, szemelyes adat alapjan azonositott vagy - kozvetlentil vagy Infavetve 
- azonosithat6 termeszetes szemely. Erintett tehit az adatkezelO szolgiltatisait igenybe vev6 nem 
termeszetes partnerenek kepvisel6i, kapcsolttart6i, munkavallal6i. 

2. svolilyes adat :azonositott vagy azonosithat6 termeszetes szemelyre („erintett") vonatkoz6 bismely 
informaci6; azonosithat6 az a termeszetes szemely, aki kOzvetlen vagy kozvetett modon, Inilonosen 
valamely azonosit6, peldaul nev, szam, helymeghatiroz6 adat, online azonosit6 vagy a termeszetes 
szemely testi, fiziolOgiai, genetikai, szellemi, gazdasigi, kulturilis vagy szoriiIis azonossigara 
vonatkoz6 egy vagy tObb tenyezo alapjan azonosithat6; 

3. adatkezeles: a szemelyes adatokon vagy adatillomanyokon automatizilt vagy nem automatizalt 
modon vegzett birmely mtivelet vagy miiveletek osszessege, igy a gyiijtes, rogzifes, rendszerezes, 
tagolas, tirolas, atalakitas vagy megvaltortatas, lekerdezes, betekintes, felhasznalas, kozles tovabbitas, 
terjesztes vagy egyeb modon torten hozziferhetOve tetel atjan, Osszehangolis vagy osszekapcsolis, 
korLitozas, torles, illetve megsemtnisites; 4. adattovabbitas: az adat meghatirozott harmadik szemely 

• IM 



szamara torten() hozzaferhetOve tetele. 
4. aden'torles: az adat felismerhetetlenne tetele oly mOdon, hogy a helyreallitisa tobbe nem lehetseges. 

5. adatkeze18: adatkezelO: az a termeszetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem 
rendelkez6 szervezet, aki vagy amely onallOan vagy misokkal egyiitt az adat kezeksenek celiat 
meghatirozza, az adatkezeksre (beleertve a felhasznalt eszkort) vonatkozO donteseket meghozza es 
vegrehajtja, vagy az adatfeldolgozOval vegrehajtatja. Jelen, a panaszkezeleshez kapcsolOdO szemelyes 
adatok kezeksehez kapcsolOdOan az adatkezel6 a BMH Nonprofit Kft.. UgyvezetOje altal kiilon erre a 
feladatra meghatirozott munkavilialOi. 

II. A szemelyes adatok kezelesenek alapelvei 

A szemelyes adatok kezeleset jogszerCien es tisztessegesen, valamint az erintett szimira 
itlithatO mOdon kell vegezni („jogszerilseg, tisztesseges eljaris es atlithatOsig"); 
A szemelyes adatok gyUjtese csak meghatirozott, egyertelmii es jogszerti celbOl tortenhet, es 
azokat a Tarsasig nem kezelheti ezekkel a celokkal ossze nem egyeztethetO mOdon. Nem 
minOsiil az eredeti cellal ossze nem egyeztethetOnek a kozerdekil archivalis celjabOl, 
tudominyos es tortenelmi kutatisi celbOl vagy statisztikai celbOl torten() tovabbi adatkezeles 
(„celhoz kotottseg"); 
Az adatkezeles celjai szempontjabOl megfelelOek es relevinsak kell, hogy legyenek, es a 
sziiksegesre kell korlatozOdniuk („adattakarekossig"); 
Pontosnak es sziikseg eseten naprakesznek kell lenniiik; minden eszszer5 intezkedest meg kell 
tenni annak erdekeben, hogy az adatkezeles celjai szempontjabOl pontatlan szemelyes adatokat 
haladektalanul toroljek vagy helyesbitsek („pontossig"); 

A szemelyes adatok tirolasinak olyan formaban kell tortennie, amely az erintettek azonositisit 
csak a szemelyes adatok kezekse celjainak eleresehez szilkseges ideig teszi lehetOve; a szemelyes 
adatok ennel hosszabb ideig torten() tirolasara csak akkor keriilhet sor, amennyiben a szemelyes 
adatok kezelesere kozerdelai archivilas celjabOl, tudominyos es tortenelmi kutatisi celbOl vagy 
statisztikai celbOl keriil majd sor („korlatozott tirolhatOsig"); 

Az adatv-edelmi 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, 
megsenunisitesevel vagy karosodasival szembeni vedelmet is ideertve („integritas es bizalmas 
jelleg"). 
A Tarsasig felelOs az elOzOekben meghatirozott alapelvek szerinti megfelelesert, tovibba 
kepesnek kell lennie e megfeleks igazolisira („elszamoltathatOsag"). 

III. Panaszkezeles modjai: 

Szobeli panasz: 

c) szemelyesen az Ogyfelszolgialati irodakban, iigyfelszolgalati idOben. 

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

irasbeli panasz: 

d) szemelyesen: az Ogyfelszolgilati irodakban 
e) postai Uton (3510 Pf.: 583./3527 Miskolc, Beseny6i Ut 26.) 
f) vagy e-mailben az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu  cimen 

Ha az erintett a panasz kezelesevel nem ert egyet, vagy annak azonnali kivizsgalisa nem lehetseges 
a panaszrOl jegyzOkonyvet kell kesziteni, melynek egy misolati peldinyit a tirsasignak at kell adnia 



a fogyasztOnak. 

Az adatkezeles jogalapja: Az adatkezeles jogalapja a Fgytv. 17/B. § (3) bekezdese alapjin 
hulladekgazdalkodisi kOzszolgiltatisi feladat ellatasa erdekeben m6kodtetett ugyfelszolgilati 
tevekenyseg ellatasa, az iigyfelpanaszok kezelese, panasziigyintezes alapjan jogi kotelezettseg teljesitese, 
GDPR 6.cikk (1) bekezdes c.) pont. 

Az adatkezeles celja: egyfelpanaszok felvetele, szolgaltatisi tevekenyseggel 
osszefugg6 panaszkezeles intezese az Adatkezel6 Tirsasignal 

Erintettek kategoriai: a hulladekgazdilkodasi kozszolgaltatist igenybe vev6 valamennyi 
ingatlanhasznal6 

Cimzettek kategoriai: a Tarsasig ugyfelszolgalati munkatirsai, iigyfelszolgalati 
csoportvezet6, Ugyvezet6, jogi vezet6, a Tarsasig mindenkor kinevezett fogyasztOvedelmi 
reference, a Tarsasig iktatasert felelOs munkatirsai 

Kezelt szemelyes adatok kiite: az iigyfel neve; az ugyfel lakcime, illetve amennyiben 
sziikseges, levelezesi cime; a panasz elOterjesztesenek helye, ideje, madja; az iigyfel 
panaszinak reszletes leirisa, a panasszal erintett kifogisok elkiilonitetten torten 
rogzitesevel, annak erdekeben, hogy az iigyfel panaszaban foglalt valamennyi kifogis 
teljes kortien kivizsgalisra keriiljon; a panasszal erintett szerzOdes szama, Ugyt61 fiigg6en 
Ugyfelszam; a telefonon felvett adatok eseteben az egyedi azonosit6 szam; az iigyfel &hal 
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 jegyzOkonyv felvetelenek helye, ideje, e-mail cim, telefonszarn. 

Harmadik orszagba tovabbitas: nincsen 

Adattarolasra eldiranyzon hatarido: a panasz megvalaszolisit61 szamitott Fgytv. 
szerinti 5 ev 

Technikai es szervezesi intezkedesek: a BMH Nonprofit Kft. a kozolt szemelyes 
adatok kezelesehez sziikseges technikai, informatikai eszkozoket Ugy valasztja meg es 
iizemelteti, hogy az adat kizirOlag az arra feljogositottak szamira legyen hozzaferhet6, 
hitelessege es hitelesitese biztositott legyen, valtozatlansiga igazolhat6, es a jogosulatlan 
hozzaferes ellen vedett legyen. 

A Tarsasig e-mailen is fogad kerelmeket. 

A telefonon tortent bejelentesek eseteben a beszelgetesek rogzitesre keralnek az 
Ugyfelszolgalatokon. A beszelgeteseket a fogyasztOvedeltni torveny szerint 5 evig tarolja a 
Tarsasig. 
Az iigyfelpanaszokat tartalmaz6 beszelgeteseket a Tarsasag egyedi azonosit6 szammal 
rogziti. 
A telefonos hangrogzitesr6I reszletes adatvedelmi tijekortat6 keszult (8. melleklet). 

IV. 	Jelen adatkezelesre vonatkoz6 adatvedelmi tajekortat6 celja az iigyfelek el6zetes 
tajekortatisa az adatkezelesr61. Ez a tajekortat6 elerhet6 az Ugyfelek szamira nyitva ill6 
UgyfelszolgiLiti fogadOterben, valamint a Tatsasig honlapan is, melynek elerhet6sege: 
ww.bmhnonprofithu 



V. 	AdatkezelO semmilyen korulmenyek kozott nem gyiljt kiilonleges 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 szexuilis eletre, 
valamint biintetett elOeletre vonatkoznak. 

Adatvedelmi incidens eseten az AdatkezelO indokolatlan kesedelem nelkul, legkesObb 72 Oraval 
azutan, hogy az adatvedelmi incidens a tudomasara jutott, bejelenti a felugyeleti hatOsignak, kiveve, 
ha az adatvedelmi incidens valOszinfisithetOen nem jar kockizattal a termeszetes szemelyek jogaira 
es szabadsigaira nezve. Azon nem vart esetben, ha a bejelentes nem tortenik meg 72 Orin bail, 
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 nelkul tajekortatja 
az erintettet az adatvedelmi incidensrOl. 

Az AdatkezelO az erintett reszere adott, a valOszinlisithetOen magas kockizattal jirO adatvedelmi 
incidenssel kapcsolatos tajekortatisa soran: 

viligosan es kozerthetOen ismerteti az adatvedelmi incidens jelleget; 

informaciOt nyitjt a tovabbi tajekortatist adO egyeb kapcsolattarta never& es elerhetOsegeirOl; 

ismerteti az adatvedelmi incidensbOl eredO, valOszimisithetO kovetkezmenyeket; 

ismerteti az AdatkezelO iltal az adatvedelmi incidens orvoslasira tett vagy tervezett intezkedeseket, 
beleertve adott esetben az adatvedelmi incidensbOl credo esetleges hatranyos kovetkezmenyek 
enyhiteset celz6 intezkedeseket. 

IV. Adat es informaciefeldolgozas 

A Tarsasag az altala kezelt szemelyes adatokat maga dolgozza fel, es kezeli. A telefonon tiirten6 
panaszfelvetelek eseten a panaszok ldvizsgalisaban a tenyleges hulladekgazdalkodasi gyiljtesi, 
szallitasi, kezelesi tevekenyseget ellitO alvallalkozOk erre feljogositott munkavallalOi is reszt vesznek. 
A Tarsasig gondoskodik minden esetben az egyes alvallalkozOk iltal 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 alibbi tarsasag dolgozza fel 
adatfeldolgozOkent: 

• Minerva-Soft FejlesztO es SzolgaltatO Korlatolt FelelOssegli Tarsasig 

3900 Szerencs, Liptak Ut 1/a. 

ElerhetOseg: infoaminerva-soft.com  

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

fogyasztovedelemPthmhnonpro &It u 

adattovabbitas celja es jogalapja:: a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatisi feladatokhoz kapcsolodo, 
a Fgytv. iranyadO eloirisai alapjan a Tirsasignal kOtelez6en alkalmazand6 fogyasztovedelmi referens 
feladatinak ellitasahoz kapcsolodo szemelyes adatok megismerese, panaszkezeles iigyintezese, 
hatOsagokkal torteno kapcsolattartas. A Tarsasig az ingathnhasznalOk panaszainak iigyintezesere 
vonatkozOan kulon adatvedelmi tajekortatOval rendelkezik. 

tovabbitott adatok kore: az Ugyfel neve; az ugyfel lakcime, illetve amennyiben sziikseges, levelezesi 



cime; a panasz el6terjesztesenek helye, ideje, modja; az iigyfel panaszinak reszletes leirisa, a panasszal 
erintett kifogisok elkillonitetten torten rogzitesevel, annak erdekeben, hogy az iigyfel panaszaban 
foglalt valamennyi kifogis teljes korilen kivizsgalisra keriiljon; a panasszal erintett szerz6des szama, 
iigyt61 fiigg6en iigyfelszam; a telefonon felvett adatok eseteben az egyedi azonosit6 szarn; az iigyfel 
altal bemutatott iratok, dokumentumok es egyeb bizonyitekok jegyzeke; a jegyzOkonyvet felvev6 
szemely es az iigyfel alaira.sa (utObbi formai elem szemelyesen kozolt szObeli panasz eseten elvart); a 
jegyzokonyv felvetelenek helye, ideje, e-mail cim, telefonszim. 

Az adatkezel6 altal az adatfeldolgozOnak itadott szemelyes adatok kezelese kapcsin az adatfeldolgoz6 
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, megvaltortatas, nyilvanossigra hozas vagy 
torles, illet6leg seriiles vagy a megsemmisiiles ellen. 

Amennyiben az adatfeldolgoz6 tovibbi adatfeldolgoz6 segitseget veszi igenybe, ugy bra ugyanazon 
szabilyok vonatkoznak, mint amelyek az adatkezel6re es az eredeti adatfeldolgozora. 

V. Adattovabbitas lehetosege 

Az ingatlanhasznal6k altal tett panaszok alapjin kezelt szemelyes adatok tovabbitisa kizar6lag 
azilletekes fogyasztovedelmi hatOsigok, bekeltet6 testiiletek, illetekes birosagok, tovabba a Tarsasig 
mindenkori, kinevezett fogyaszttivedelini reference fele tortenik. 

A Tirsasig mint adatkezel6 jogosult es koteles minden olyan rendelkezesere MI6 es iltala 
szabilyszenien tirolt szemelyes adatot az illetekes hatOsigolmak tovabbitani, amely adattovabbitasira 
6t jogszabily vagy joger6s hatOsigi kskelezes kotelezi. Ilyen adat tovibbitisa, valamint az ebb61 
szannaz6 kovetkezmenyek miatt adatkezel6 nem tehet6 felelOsse. 

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

Ha az erintett szemelyes adatait a Tarsasig nem az erintett61 szerezte meg, ligy az adatkezel6 Tarsasig 
az erintett rendelkezesere bocsatja a jelen adatvedelmi tajekortat6ban reszletesen meghatirozott 
valamennyi erintettet erint6 szemelyes adat kezelesere vonatkoz6 informaci6t, a Tarsasig annak 
tudomisra jutasit61, megszerzeset61 szamitott esszerii hatiridOn beliil, legkes6bb 30 napon beliil. Ha 
a szemelyes adatokat az illetOvel valo kapcsolattartas celjara hasznaljak fel, a kezelt szemelyes adatokr61 
torten tajekortatisnak legalabb az erintettel valo els6 kapcsolatfelvetelkor meg kell tOrtennie erintetti 
reszr61. Ha az adatkezel6 a szemelyes adatokat a megszerzesiik celjat61 elter6 celra kivinja hasznalni 
vagy az eredeti celt61 elter6 celra kivinja hasznilni, ugy valamennyi relevans az el6z6 pontokban 
reszletesen ismertetett informaci6kr61 sziikseges az erintettet tajekortatni. 

Ilyen esetben az adatkezel6 tajekortatja az erintettet a szemelyes adatok forrisar61, adott esetben arr61 
is, hogy az adatok nyilvanosan hozzaferhet6 forrisokb61 szarmaznak-e, illetve az altala kezelt 
szemelyes adatok korer61. 

VII. Jogervenyesites kozos szabilyai 

Az Info tv., valamint az Eur6pai Parlament es a Tanics (EU) 2016/679 rendelete alapjan az erintett 
jogai a kovetkez6k fiiggetleniil att61, bogy a szemelyes adat az erintett61 vagy mas forrisb61 szarmazik: 



atlithatO tajekortatas joga, hozzaferes joga, a helyesbites joga, adathordozhatOsighoz valO jog, az 
„elfeledteteshez val6 jog", tiltakozashoz vat() jog, az adatkezeles korlatozasahoz yak. jog, visszavonas 
joga, birOsighoz fordulas joga, hatOsighoz fordulas joga. 

Az erintett a jelen tajekortato melleldetekent becsatolt es annak elvalaszthatatlan reszet kepez6 erintett 
altal megtett hozzajarulO nyilatkozata az adatkezelOhi5z cimzett nyilatkozattal barmikor visszavonhatO. 

Az erintett tajekortatist kerhet szemelyes adatai kezeleser61, valamint kerheti szemelyes adatainak 
helyesbiteset, illetve - a kOtelez6 adatkezelesek kivetelevel - torleset, visszavonasit, az adatkezeles 
korlatozasit, valamint elhet adathordozasi-, es tiltakozasi jogival az adat felvetelenel jelzett mOdon. 

Atlithat6 tajekortatishoz 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 kOzerthethen 
megfogalmazva nyajtsa. 

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 informaciOldioz 
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 korlatozasinak es a 
tiltakozas joga; a feliigyeleti hatOsighoz cfmzett panasz benyajtasinak joga; az adatforrisokra 
vonatkozO 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 tOrten6 tovabbitasa eseten az erintett jogosult 
arra, hogy tajekortatist kapjon a tovabbitisra vonatkozO megfele16 garanciakrOl. A Tirsasig az 
adatkezeles targyat kepez6 szemelyes adatok masolatat az erintett rendelkezesere bocsatja. Az erintett 
altal kert tovabbi masolatokert az adatkezelO az adminisztrativ koltsegeken alapulO, eszszerfi mertekii 
dijat szarnithat fel. Az erintett kerelmere az informaciOkat a Tarsasig elektronikus formaban 
szolgaltatja. A tajekozOdishoz valO jog irisban az info@bmhnonprofit.hu  elerhetOsegen keresztiil 
gyakorolhatO. Az erintett reszere keresere — szemelyazonossiganak hitelt erdem16 igazolisa es 
beazonositasit 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 ra vonatkozO szemelyes 
adatokat: 

• szemelyes adatokra mar nincs sziikseg abbOl a celb61, amelybOl 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 alkalmazandO unios vagy tagallami jogban elOirt jogi 
kotelezettseg teljesitesehez torolni kell; 

• a szemelyes adatok gyitjtesere informaciOs tirsadalommal osszefugg6 szolgaltatisok kinalasival 
kapcsolatosan keriilt sor. Az adatok torlese nem kezdemenyezhetO, ha az adatkezeles sziikseges: a 
velemenynyilvinitis szabadsigahoz es a tajekozodashoz vale. jog gyakorrisa 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 celjab61; a nepegeszsegiigy teriiletet erintO, vagy archivalasi, 
tudomanyos es tortenelmi kutatisi celbOl vagy statisztikai celb61, kozerdek alapjan; vagy jogi igenyek 
elOterjesztesehez, ervenyesitesehez, illetve vedelmehez. 

Az adatkezeles korlatoz as ahoz vale, jog: Az erintett keresere a Tarsasag korlitozza az adatkezelest, 
ha az alabbi feltetelek valamelyike teljestil: 

• 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 
felhasznalisinak 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 korlitozas arra az idOtartamra vonatkozik, 
amig megallapitasra 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 Unit% illetve 
valamely tagallam fontos kozerdekebOl lehet kezelni. A Tarsasag az erintettet az adatkezeles 
korlatozasanak feloldisarol elOzetesen tajekortatja. 

Adathordozashoz val6 jog: az erintett jogosult arra, hogy a ra vonatkozO, altala az adatkezelO 
rendelkezesere bocsitott 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 okokbOl birmikor 
tiltakozzon szemelyes adatainak kozerdekii vagy az adatkezelOre ruhazott kozhatalmi jogositvany 
gyakorlisinak kereteben vegzett feladat vegrehajtasihoz 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 kenyszerit6 erejli 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 
kozverien iizletszerzes erdekeben tortenik, az erintett jogosult arra, hogy barmikor tiltakozzon a ra 
vonatkozO szemelyes adatok e celbOl torten kezelese ellen, ideertve a profilalkotast is, amennyiben az 
a kOzveden uzletszerzeshez kapcsolOdik. A szemelyes adatok kozveden iizletszerzes erdekeben torten 
kezelese elleni tiltakozas eseten az adatokat e celbOl a Tarsasag. nem kezeli. 

Automatizalt donteshozatal egyedi ugyekbe, beleertve a profilalkotast: Az erintett jogosult arra, hogy 



ne terjedjen Id ra az olyan, kizarOlag automatizalt adatkezelesen — ideertve a profilalkotast is — alapulO 
dontes hatilya, amely ra nezve joghatassal jar= 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 alkalmazand6 olyan 
unios vagy tagallami jog teszi lehetOve, amely az erintett jogainak es szabadsigainak, valamint jogos 
erdekeinek vedelmet szolgaki megfele16 intezkedeseket is meglallapit; vagy az erintett kifejezett 
hozzajarulasin alapul. 

Visszavonas joga: Az erintett jogosult arra, hogy hozzajarulasit barmikor visszavonja. A hozzajarulas 
visszavonisa nem erinti a hozzajarulison alapulo, a visszavonis elOtti adatkezeles jogszeraseget. 
Eljarasi szabilyolc Az adatkezelO indokolatlan kesedelem nelkfil, de mindenfelekeppen a kerelem 
beerkezeset61 szamitott egy honapon belfil tajekortatja az erintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti 
kerelem nyornin hozott intezkedesekrOl. Sziikseg eseten, figyelembe veve a kerelem osszetettseget es 
a kerelmek szamat, ez a hataridO tovabbi ket honappal meghosszabbithato. A hataridO 
meghosszabbitisar61 az adatkezelO a kesedelem okainak megjelolesevel a kerelem kezhezvetelet61 
szamitott egy hOnapon belfil tajekortatja az erintettet. Ha az erintett elektronikus nton nyiljtotta be a 
kerelmet, a tajekortatis elektronikus titon kerfil megadisra, kiveve, ha az erintett azt maskent keri. 

Ha az adatkezelO nem tesz intezkedeseket az erintett kerelme nyom.in, kesedelem nelkfil, de legkesObb 
a kerelem beerkezeset61 szamitott egy hanapon belfil tajekortatja az erintettet az intezkedes 
elmaradisinak okairol, valamint anal, hogy az erintett panaszt nytijthat be valamely felugyeleti 
hatosignal, es elhet birosagi jogorvoslati jogival. A Tarsasig Kft. a kert informaciOkat es tijekortatist 
dijmentesen biztositja. Ha az erintett kerelme egyertelmiien megalapozatlan vagy — kfilonosen 
ismetlOdO jellege miatt — tiilz6, az adatkezelO, figyelemmel a kert infortnicio vagy tajekortatas 
nytijtasival vagy a kert intezkedes meghozatalival jaro adminisztrativ koltsegekre eszszerfi dijat 
vmmszarnolhat fel, vagy megtagadhatja a kerelem alapjan torten6 intezkedest. Az adatkezelO minden 
olyan cimzettet tijekortat az iltala vegzett valamennyi helyesbitesr61, torlesrOl vagy adatkezeles-
korlitozisr61, 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 tirgyat kepez6 szemelyes adatok misolatit az erintett 
rendelkezesere bocsitja. Az erintett altal kert tovabbi masolatokert az adatkezelO az adminisztrativ 
koltsegeken alapulO, eszszerii mertekii dijat szamithat fel. Ha az erintett elektronikus Uton nytijtotta be 
a kerelmet, az informici6k elektronikus formitumban kerfilnek rendelkezesre bocsatisra, kiveve, ha 
az erintett maskent keri. 

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

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

ElerhetOsegei: 

Nemzeti Adatvedelmi es Informacieszabadsag Hatesig 

posta cam: 1530 Budapest, Pf.: 5. 



cim: 	1125 Budapest, Sziligyi 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 
kovetelmenyeinek megszegesevel az erintett szemelyisegi jogat megserti, az erintett az adatkezelot61 
serelemdijat kovetelhet. 



9. melleklet adatvedelini tajakortato az iigyfelek telefonon kozolt szemelyes adataival 
osszefiiggesben 

ADATVEDELMI ES ADATKEZELESI TAJEKOZTATO 

I. 	A Tajekortate MO 

A jelen Tajekortat6 celja, hogy rogzitse a BMH Nonprofit Kft. (szekhely: 3527 Miskolc, Besenyoi at 
26.) (a tovabbiakban: Tarsasig), mint a Borsod-Abauj-Zemplen megye majdnem teljes teriiletere 
kijekilt hulladekgazdalkodisi kozszolgaltato altal alkalmazott, a hulladekgazdalkodisi kozszolgalatissal 
kapcsolatban az iigyfelek altal telefonon a Tarsasig rendelkezesere bocsatott szemelyes adatainak 
kezelese sorin alkalmazando adatvedelmi es adatkezelesi elveket es politikat. Celia tovabba, hogy a 
BMH Nonprofit Kft. valamennyi szemelyes adat kezelesere, tarolisara, tovabbitisara, torlesere, 
megsemmisitesere, az egyes erintetti jogok gyakorLisara vonatkozo adatvedelmi, adatkezelesi 
szemponta 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 altal elfogadott, a termeszetes szemelyeknek a 
szemelyes adatok kezelese tekinteteben torteno vedelmerol es az ilyen adatok szabad aratnlasirol, 
valamint a 95/46/EK iranyelv hatilyon kiviil helyezeser61 sz616 2016/679 Rendeletben foglaltak 
betartisara. 

Jelen adatvedelmi es adatkezelesi tajekortath kiikinosen az informacios onrendelkezesi jogrol es az 
informacioszabadsagrol sz616 2011. evi CXII. torveny (a tovabbiakban: Info tv.), az Europai Parlament 
es a Tanics altal elfogadott, a termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese tekinteteben 
torteno vedelmerol es az ilyen adatok szabad aramlasirol, valamint a 95/46/EK iranyelv hatilyon kiviil 
helyezeserol szolo 2016/679 Rendelet, a hulladekrol sz616 2012. evi CLXXXV. tOrveny, valamint a 
fogyasztovedelemr61 szol6 1997. evi CLV. torvenyben 

	 (a tovabbiakban: Fgytv.) 
meghatirozottak jogszabilyok rendelkezeseit tartja be. 

Az Adatkezel6 adatai: BMH Nonprofit Kft. („Adatkezel6") hulladeltgazdalkodisi kozszolgiltat6 
Szekhelye: 3527 Miskolc, Beseny6i iit 26. 
Kepviseli: Csehovitsne Nagy Zsuzsanna 
E-mail time: in fo@bmhnonpro fit.hu  
Adatvidelmi tisztvisel6 neve: dr. Nyilas Krisztina 
Adatvedelmi tisztvisel6 elerhet6sege: info@bmhnonprofit.hu  



II. Fogalom meghatarozasok 

1. erintett barmely meghatirozott, szemelyes adat alapjan azonositott vagy - kozvedenfil vagy kozvetve 
- azonosithat6 termeszetes szemely. Erintett tehat az adatkezel6 szolgaltatisait igenybe vev6 nem 
termeszetes partnerenek kepvisel6i, kapcsolttart6i, munkav611216i. 

2. szemelyes adat azonositott vagy azonosithani termeszetes szemelyre („erintett") vonatkozo barmely 
informaci6; azonosithato az a termeszetes szemely, aki kozveden vagy kozvetett modon, kfilonosen 
valamely azonosito, peldaul nev, szim, helymeghatiroz6 adat, online azonosit6 vagy a termeszetes 
szemely testi, fiziolOgiai, genetikai, szellemi, gazdasigi, kulturalis vagy szocialis azonossigara 
vonatkozo egy vagy tobb tenyez6 alapjan azonosithato; 

3. adatkezeles: a szemelyes adatokon vagy adatillomanyokon automatizilt vagy nem automatizalt 
modon vegzett barmely mfivelet vagy mfiveletek osszessege, igy a gyfijtes, rogzites, rendszerezes, 
tagolas, taroks, atalakitas vagy megviltortatas, lekerdezes, betekintes, felhasznalis, kozles tovibbitis, 
terjesztes vagy egyeb modon torten hozzaferhenive tetel utjan, osszehangolis vagy osszekapcsolas, 
korlatozas, tones, illetve megsenunisites; 4. adattovibbitas: az adat meghatirozott harmadik szemely 
szimar.  a torten hozzaferhetfive tetele. 
4. adattorles: az adat felismerhetedenne tetele oly modon, hogy a helyreallitisa tobbe nem lehetseges. 

5. adatkeze15: adatkezel6: az a termeszetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem 
rendelkez6 szervezet, aki vagy amely onilloan vagy masokkal egyiitt az adat kezelesenek celiat 
meghatirozza, az adatkezelesre (beleertve a felhasznalt eszkort) vonatkoz6 di5nteseket meghozza es 
vegrehajtja, vagy az adatfeldolgozoval vegrehajtatja. Jelen, a telefonos szemelyes adatszolgiltatashoz 
kapcsolOdO szemelyes adatok kezelesehez kapcsolodoan az adatkezel6 a BMH Nonprofit Kft.. 
figyvezetOje iltal kfikin erre a feladatra meghatirozott 

III.VA szemelyes adatok kezelesenek alapelvei 

15. A szemelyes adatok kezeleset jogszenien es tisztessegesen, valamint az erintett szimara 
atLithat6 modon kell vegezni („jogszeraseg, tisztesseges eljaras es atLithatosig"); 

16. A szemelyes adatok gyfijtese csak meghatirozott, egyertelnal es jogszerti celbol tortenhet, es 
azokat a Tarsasig nem kezelheti ezekkel a celokkal ossze nem egyeztethet6 modon. Nem 
minfisiil az eredeti cella' ossze nem egyeztethetfinek a kozerdekil archivalas celjab61, 
tudomanyos es tortenelmi kutatisi celbol vagy statisztikai celbol torten tovabbi adatkezeles 
(„celhoz kotottseg"); 

17. Az adatkezeles celjai szempontjabol megfelelfiek es relevinsak kell, hogy legyenek, es a 
sziiksegesre kell korlitozodniuk („adattakarekossig"); 

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

19. A szemelyes adatok tarolasinak olyan formiban kell tortennie, amely az erintettek azonositasit 
csak a szemelyes adatok kezelese celjainak eleresehez sziikseges ideig teszi lehetfive; a 
szemelyes adatok ennel hosszabb ideig torten tarolisara csak akkor keriilhet sor, amennyiben 
a szemelyes adatok kezelesere kozerdekii archivalis celjab61, tudomanyos es tortenehni kutatisi 
celb61 vagy statisztikai celbol keral majd sor („korlatozott tarolhatOsig"); 

20. Az adatvedeltni 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, 
megsenunisitesevel vagy kirosodisival szembeni vedelmet is ideertve („integritis es bizalmas 
jelleg"). 



21. A Tarsasig feleleis az el6z6ekben meghatirozott alapelvek szerinti megfelelesert, rovabba 
kepesnek kell lennie e megfeleles igazolasara („elszarnoltarhatOsig"). 

IV. Adatkezeles soran alkalmazott jogszabilyok 

Az adatkezeles az adatvedelemmel kapcsolatos hatilyos jogszabilyoknak, igy kiilonosen az alabbiaknak 
megfelelOen tortenik: 

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

informacioszabadsigrol (tovabbiakban Info tv.), 
• Az Europai Parlament es a Tanics altal elfogadott, a termeszetes szemelyelmek a 

szemelyes adatok kezekse tekinteteben torten vedelmer61 es az ilyen adatok szabad 
iramLisara, valamint a 95/46/EK iranyelv hatilyon }thrill helyezeser61 sz616 2016/679 
Rendelet (a tovibbiakban: GDPR rendelet), 

• A hulladekvil szolo 2012. CLXXXV. torveny (a tovabbiakban: Ht.) 
• A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 	az allami hulladekgazdAlkodasi kozfeladat 

ellitisara ktrehozott szervezet kijeloleser61, feladatkoren51, az adatkezeles modjara, 
valamint az adatszolgiltatisi kotelezettsegek reszletes szabilyairol szolo jogszabily 

• A fogyasztOvedelemr61 sz616 1997. evi CLV. torveny (Fgytv.) 

V. 	Az adatkezeles altalanos szabalya: 

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

A kozszolgaltato, a telepillesi iinkormanyzat, az onkorminyzati tarsulis, a hulladekgazdalkodasi 
letesitmeny tulajdonosa, a kozszolgaltatO reszere tamogatist nytijto szerv, valamint a Magyar 
Energetikai es Kozmii-szabilyozasi Hivatal (a tovabbiakban: Hivatal) megad minden adatot es 
informaciot, ami a Koordinal6 szery feladatkorenek gyakorlisahoz sziikseges. A Koordinal6 
szery kezelheti, es reszere itadhatek az e bekezdesben es a 38. § (3) bekezdeseben 
meghatirozott adatok. 

A Ht. 32/A § (4) bekezdesben meghatirozott adatok kortil a szemelyes adatokat a Koordinal6 
szery - es az iigyfelszolgalati, elszamolasi, szamlizisi es kintlevOseg-kezelesi feladatai 
ellatisiban igenybe vett gazdalkodo szervezet, - az illami hulladeltgazdalkodasi kozfeladat 
ellatisa erdekeben kezelheti, nyilvantarthatja. A Koordinilo szery teritesmentesen jogosult az 
elszamolasi, szamlizasi, es kintlevOseg-kezelesi feladatkoreben a 38. § (3) bekezdeseben 
meghatirozott szemelyes adatok korere is kiterjed6 eseti es csoportos adatszolgaltatist kemi a 
szemelyiadat- es lakcimnyilvintartas szerveit61. Az atvett szemelyes adatokat a KoordinilO 
szery es az agyfelszolgalatd, elszamolasi, szamlizasi es kintlevOseg-kezelesi feladatai ellatisiban 
igenybe vett gazdilkodO szervezet az etintettnek a kozszolgiltatis igenybevetelere vonatkozO 
kotelezettsege megsziineseig, a kozszolgiltatassal osszefiigg6 clijhatralek eseten annak 
ldfizeteseig (behajtisaig) vagy torleseig kezelheti. 

(5a) A kozszolgaltato a 38. § (3) bekezdeseben meghatirozott adatokat az altala 
ellatanda hulladekgazdalkodisi kozszolgaltatas ellatasa, illetve jogszabilyban foglalt 
katelezettsegei teljesitese erdekeben kezelheti es tarthatja nyihrin. A kozszolgaltato a 
kezelt szemelyes adatokat haladektalanul koteles tOrolni, ha az adatkezeles nem az e 
bekezdesben meghatarozott celb61 tortent, vagy az adatkezeles MO megszfint. 

A Ht. 42. § (1) bekezdese ertelmeben a kozszolgiltatO a hulladekgazdalkodisi kozszolgiltatis 
kereteben: 	koteles 	az 	e 	torvenyben 	foglalt 	elOirisoknak 



megfele16 agyfelszolgilatot miikodtettii. 

A Ht. 53. § (1) bekezdese ertelmeben a Koordinal6 szery a hulladekgazdalkodasi 
kozszolgaltatisi dijjal, valamint a kozszolgaltat6 az ingatlanhaszni.16 onkorminyzati 
hulladekgazdalkodasi kozfeladattal kapcsolatos bejelenteseinek intezese, panaszainak 
kivizsgalisa, orvoslasa es az iinkorm.inyzati hulladekgazdalkodasi kozfeladattal kapcsolatos 
altalanos tajekortatisnyajtis biztositisa erdekeben agyfelszolgilatot miikadtet. 

A Fgytv. 17/B. § (3) bekezdese ertelmeben az agyfelszolgalathoz beerkezo valamennyi telefonon tett 
szobeli panaszt, valamint az iigyfelszolgilat es a fogyaszt6 kozotti telefonos korrununikiciOt 
hangfelvetellel rogziteni kell. Ha a hangfelvetel tartalmazza a 17/A. § (5) bekezdese szerinti tartalmi 
elemeket - ide nem ertve a panasz eloterjesztesenek helyet, a fogyaszto iltal bemutatott bizonyitekok 
jegyzeket, a jegyzOkonyvet felvevo szemely alairasat, valamint a jegyzokonyv felvetelenek helyet es 
idejet -, a jegyzokonyv felvetele a fogyaszto beleegyezesevel melizhet6. A hangfelvetelt egyedi 
azonosithszammal kell ellitni es of evig meg kell orizni. 
(3a) A fogyaszt6 keresere, a fogyaszt6 erre iranyul6 kereser61 torten6 tudomasszerzest61 szimitott 30 
napon beliil dijmentesen 
a) biztositani kell a valLalkozas (1) bekezdes szerinti agyfelszolgalatin a hangfelvetel meghallgatisit, 
b) hangfelvetelenkent egy alkalommal a hangfelvetelr61 masolatot kell biztositani. 
(3b) Amennyiben a fogyaszto keri, a hangfeketelrol keszalt misolatot elektronikus Uton kell 
rendelkezesere bocsatani. A fogyaszt6 a (3a) bekezdesben foglalt jogait egyattesen es kiikin-kiilon is 
gyakorolhatja. A vallalkozas a hangfelvetel kiadasit a fogyaszto azonositasin tut egyeb feltetelhez nem 
kotheti. A vallalkozas a hangfelvetel keszitesevel, megorzesevel es rendelkezesre bocsatisaval 
kapcsolatos kotelezettseger61, tovabba az egyedi azonositoszimr61 a fogyasztot a telefonos agyintezes 
kezdetekor tajekortatni koteles. 

VI. 	Az adatkezeles jogalapja: 

Az adatkezeles jogalapja a Ht. 42. § es 53. §-ai, valamint a Fgytv. 17/B. § bekezdeseben alapjan 
hulladekgazdalkodasi kiizszolgaltatisi feladat ellatasa erdekeben miikodtetett iigyfelszolgilati 
tevekenyseg ellitisa. 

VII. Az adatkezeles celja: 

Az adatok nyilvantartasara, a kozszolgiltatis hatekonysiganak novelese erdekeben, az 
ingatlanhasznil6k pontos beazonositisa, igy gyors es megbizhat6 iigyintezes erdekeben, a 
kozvetlen es szemelyes agyfelkapcsolat es az iranyad6 jogszabilyok betartasa erdekeben keral sor. 
A fenti adatok alapjin tortenik a Tarsasig altal a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatissal erintett 
ingatlanhasznalOk beazonositasira, panaszbeadvanyok rogzitesere, ilgyfelek kerdeseinek pontos 
megvilaszolisara. 

VIII. Adatkezeles idotartama: 

A KozszolgiltatO a Fgytv. 17/B. (3) bekezdese alapjan a rogzitett telefonos beszelgetest of evig 
kateles megOrizni. 

Ezen idoszakot kovetoen a Kozszolgiltato torli az elektronikus rendszereibol az agyfelek Oral a 
Tarsasig reszere biztositott szemelyes adatokat. 



Tories helyett a Kozszolgaltat6 es a Koordinalo Szery zarolja a szemelyes adatot, ha az adatot 
szolgaltato ezt keri, vagy ha a rendelkezesere allo informariak alapjan feltetelezhetO, hogy a ti5rIes 
sertene az adatszolgaltato jogos erdekeit. Az igy throlt szemelyes adat kizarolag addig kezelhet6, 
ameddig fermill az az adatkezelesi cel, amely a szemelyes adat torleset kizarta. 

IX. Adatfeldolgozas es celhoz kotottseg: 

Az adatok akkor tovabbithatok, valamint a kiikinboz6 adatkezelesek akkor kapcsolhatOk ossze, 
ha ahhoz az erintett hozzajarult, vagy torveny azt megengedi, es ha az adatkezeles feltetelei 
minden egyes szemelyes adatra nezve tellesiilnek. 

X. Adatbiztonsag: 

A Kozszolgaltato, mint adatkezelO, illet6leg tevekenysegi koreben az adatfeldolgoz6 
gondoskodik az adatok biztonsigarol, tovabba megteszi azokat a technikai es szervezesi 
intezkedeseket es I 'cialakitja azokat az ellarisi szabilyokat, amelyek torveny, valamint az egyeb 
adat- es titokvedelmi szabilyok ervenyre juttatisahoz sziiksegesek. Az adatokat minden 
koriilmenyek kozott vedi kiilonosen a jogosulatlan hozzaferes, megvaltortatas, nyilvanossagra 
hozis vagy tones, illeteileg seriiles vagy a megsemmisiiles ellen. 

XI. Erintettek kategoriai: a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatist igenybe veva' termeszetes 
szemely ingadanhasznalok, gazdalkodO szervezetek, koltsegvetesi szervek termeszetes 
szemely kapcsolattartoi. 

XII. Cimzettek kategdriai: a Tarsasig Ugyfelszolgalati munkatirsai, A Tarsasig iktatisert 
felelo's munkatirsai, a Tirsasig IT munkatirsai, a Tarsasignal alkalmazott mindenkori 
fogyasztOvedelmi referens, a Tarsasig agyvezettije 

XIII. Harmadik orszagba tovabbitas: nincsen 

XIV. Adatkezel6 semmilyen koriilmenyek kozott nem gy-tijt kiihinleges 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 el6eletre vonatkoznak. 

Adatvedehni 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 valosziniisithethen nem jar kockazattal a 
termeszetes szemelyek jogaira es szabadsigaira nezve. Azon nem vitt esetben, ha a 
bejelentes nem tortenik meg 72 Oran behil, Adatkezel6 a bejelenteshez mellekeli a kesedelem 
igazolasara szolgalo indokokat is. 

Amennyiben az adatvedelmi incidens valoszinfisithetoen magas kocka.zattal 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 valOszintisithetOen magas kockazattal jirO 
adatvedelmi incidenssel kapcsolatos tajekortatisa soran: 

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

XV. A kezelt szemelyes adatok kore 

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

5. A szemelyes adatok kezelese tekinteteben a Tarsasig a hatilyos es iranyadO jogszabilyi 
rendelkezesek szerint jar el. Az erintettelmek joguk van az adatkezelessel kapcsolatos 
jogaikat ervenyesittetni a jogszabilyi elOirisok szerint eloirasai szerint. 

6. A Tarsasig kotelezi magat, hogy gondoskodik az adatok biztonsigir61, megteszi tovabba 
azokat a technikai es szervezesi intezkedeseket es kialakitja azokat az eljirisi szabilyokat, 
amelyek biztosiriik, hogy a felvett, tarok illetve kezelt adatok vedettek legyenek, illetOleg 
megakadilyozza azok megsemmisilleset, jogosulatlan felhasznalisat, jogosulatlanul 
harmadik szemely szamira azokhoz torten hozzafereset es jogosulatlan megviltortatisit. 

XVI. Adat es informaciofeldolgozas es adattovabbitas lehetOsege: 

A Tirsasis az iltala kezelt szemelyes adatokat sajat maga kezeli, ugyanakkor a Tarsasig altal megkotott 
szerzOdes alapjan adattovabbitis tortenik az alibbi tirsasig fele, aki a megkiildott szemelyes adatokat 
feldolgozza killon a tarsasagok kozott letrejott megillapodis alapjan. 

• Minerva-Soft FejlesztO es SzolgaltatO Korlatolt FelelOssegt1 Tarsasig 

3900 Szerencs, Liptik ut 1/a. 

ElerhetOseg: info@minerva-soft.com  

Az adatkezelO altal az adatfeldolgozOnak itadott szemelyes adatok kezelese kapcsin az adatfeldolgozO 
is biztositja mindazon technikai es szervezesi intezkedeseket es kial2kitja azokat az eljarasi szabilyokat, 
amelyek torveny, valamint az egyeb adat- es titokvedelmi szabilyok ervenyre juttatisahoz szaksegesek. 
Az adatokat vedi killonosen a jogosulatlan hozzaferes, megvaltortatas, nyilvanossigra hozas vagy 
torles, illetOleg serilles vagy a megsemmisiiles ellen. 

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

A Tarsasag, mint adatkezelO jogosult es koteles minden olyan rendelkezesere alio es altala 
szabilyszertien tarok szemelyes adatot az illetekes hatOsigoknak tovibbitani, amely adattovabbitasara 
Ot jogszabily vagy jogerOs hatOsigi kotelezes kotelezi. Ilyen adat tovabbitisa, valamint az ebbOl 

• 



szarmaz6 kovetkezmenyek miatt adatkezel6 nem tehet6 felelOsse. 
A Tarsasig sajat, munkiltat6i jogkor gyakorl6ja altal meghatitrozott szervezeti egysegei reszere a az 
ingatlanhasznal6 szemelyes adatait tovibbithatja, amennyiben esetleges panasziigy kivizsgalisa, vagy 
barminemii, az iigyfel altal a Tarsasighoz benyUjtott beadvanya ezt indokolja. 

Nem az erintettol szarmazo szemelyes adatok kezelesere vonatkoz6 szabalyok: 

Ha az erintett szemelyes adatait a Tarsasag nem az erintett61 szerezte meg, Ugy az adatkezel6 Tarsasig 
az erintett rendelkezesere bocsatja a jelen adatvedelmi tajekortat6ban reszletesen meghatirozott 
valamennyi erintettet erintO szemelyes adat kezelesere vonatkoz6 informaci6t, a Tarsasag annak 
tudomisra jutasit61, megszerzeset61 szamitott esszerCi hataridOn belill, legkesObb 30 napon beliil. Ha 
a szemelyes adatokat az illetOvel val6 kapcsolattartas celjara hasznaljak fel, a kezelt szemelyes adatokr61 
torten tajekortatisnak legalibb az erintettel val6 els6 kapcsolatfelvetelkor meg kell tortennie erintetti 
reszr61. Ha az adatkezelO a szemelyes adatokat a megszerzesiik celjat61 elter6 celia kivinja hasznalni 
vagy az eredeti celt61 elter6 celra kivinja hasznalni, Ugy valamennyi relevans az el6z6 pontokban 
reszletesen ismertetett informaci6kr61 sziikseges az erintettet tajekortatni. 

Ilyen esetben az adatkezel6 tajekortatja az erintettet a szemelyes adatok forrisar61, adott esetben arr61 
is, hogy az adatok nyilvanosan hozzaferhet6 forrisokb61 szarmaznak-e, illetve az altala kezelt 
szemelyes adatok korer61. 

XVIII. Jogervenyesites kozos szabalyai 

Az Info tv., valamint az Eurapai Parlament es a Tonics (EU) 2016/679 rendelete alapjan az erintett 
jogai a kovetkez6k fiiggedenill =61, hogy a szemelyes adat az erintett61 vagy mas forrisbOl szarmazik: 
itlithat6 tajekortatas joga, hozzaferes joga, a helyesbites joga, adathordozhatosighoz val6 jog, az 
„elfeledteteshez vale. jog", tiltakozashoz vale) jog, az adatkezeles korlitozasahoz val6 jog, visszavonas 
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 val6 jog: Az erintett kerelmere a Tirsasig megfele16 intezkedeseket hoz 
annak erdekeben, bogy 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, atlithat6, erthet6 es konnyen hozzaferhet6 fonnaban, vilagosan es kozerthet6en 
megfogalmazva nyUjtsa. 

Az erintett hozzaferesehez vale jog: Az erintett jogosult arra, bogy az adatkezel6t61 visszajelzest 
kapjon arra vonatkoz6an, bogy 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 kateg6iiii, 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 korlatozasinak es a 



tiltakozas joga; a feliigyeleti hatosighoz cimzett panasz benytijtasinak joga; az adatforrasokra 
vonatkozo informacio; az automatizalt donteshozatal tenye, ideertve a profilalkotast is, valamint az 
alkalmazott logikara es arra vonatkozci erthetO informaciok, 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 vonatkozo megfele16 garanciakrOl. A Tarsasag az 
adatkezeles tirgyat kepez6 szemelyes adatok misolatit az erintett rendelkezesere bocsitja. Az erintett 
altal kert tovabbi masolatokert az adatkezelei az adminisztrativ koltsegeken alapulo, eszszerti mertekti 
clijat szamithat fel. Az erintett kerelmere az inforiniciakat a Tarsasig elektronikus formaban 
szolgaltatja. A tajekozodishoz vale) jog irisban az info@bmhnonprofit.hu  elerhetOsegen keresztiil 
gyakorolhatO. Az erintett reszere keresere — szemelyazonossiganak hitelt erdern16 igazolisa es 
beazonositasit 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 val6 jog: Az erintett az alabbi indokok valamelyikenek fennallisa eseten jogosult 
arra, hogy keresere a Tarsasag indokolatlan kesedelem nelkiil tOrOlje a ri vonatkozo szemelyes 
adatokat: 

• szemelyes adatokra mar nincs sziikseg abb61 a celb61, amelybOl azokat gyiljtottek vagy mas modon 
kezeltek; 

• az erintett visszavonja az adatkezeles alapjat kepezei hozzajarulasat, 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 adatkezelOre alkalmazandO uniOs vagy tagallami jogban elOirt jogi 
kotelezettseg teljesitesehez torolni kell; 

• a szemelyes adatok gyajtesere informacios tarsadalommal Osszefiigg6 szolgaltatisok kinalisaval 
kapcsolatosan kertilt sor. Az adatok torlese nem kezdemenyezhetO, ha az adatkezeles sziikseges: a 
velemenynyilvanitis szabadsigahoz es a tajekozOdashoz vale) jog gyakorlasa celjabol; a szemelyes 
adatok kezeleset elOiro, az adatkezeleire alkalmazando lithos vagy tagallami jog szerinti kotelezettseg 
teljesitese, illetve kozerdekbOl vagy az adatkezelOre ruhazott kozhatalmi jogositvany gyakorLisa 
kereteben vegzett feladat vegrehajtasa celjabol; a nepegeszsegiigy teriiletet erintO, vagy archivalasi, 
tudomanyos es tortenelrni kutatisi celbol vagy statisztikai celb61, kOzerdek alapjan; vagy jogi igenyek 
elOterjesztesehez, ervenyesitesehez, illetve vedelmehez. 

Az adatkezeles korlatozasahoz val6 jog: Az erintett keresere a Tarsasig korlatozza 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 pontossiganak ellenOrzeset; 

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

• az adatkezelOnek mar nincs szuksege 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, bogy 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 UniO, illetve 
valamely tagallam fontos kozerdekebOl lehet kezelni. A Tirsasig az erintettet az adatkezeles 
korlatozisinak feloldisarOl elOzetesen tajekortatja. 

Tiltakozas joga: Az erintett jogosult arra, hogy a sajit helyzetevel kapcsolatos okokbOl barmikor 
tiltakozzon szemelyes adatainak kozerdelth vagy az adatkezelOre ruhazott kozhatalmi jogositvany 
gyakorlasinak kereteben vegzett feladat vegrehajtasihoz 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 tovibb, kiveve, ha azt olyan kenyszeritO erejii jogos okok indokoliik, 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 tizletszerzes erdekeben tortenik, az erintett jogosult arra, hogy birmikor tiltakozzon a ri 
vonatkoz6 szemelyes adatok e celbOl 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 celb61 a Tarsasig. nem kezeli. 

Automatizalt donteshozatal egyedi iigyekbe, beleertve a profilalkotast: Az erintett jogosult arra, hogy 
ne terjedjen ki ri az olyan, kizarOlag automatizilt adatkezelesen — ideertve a profilalkotast is — alapulO 
dontes hatilya, amely ri nezve joghatassal jinn 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 szolgal6 megfele16 intezkedeseket is megillapit; vagy az erintett kifejezett 
hozzajarulasin alapul. 

Visszavonis joga: Az erintett jogosult arra, hogy hozzajarulisat barmikor visszavonja. A hozzajirulis 
visszavonisa nem erinti a hozzajirulason alapulo, a visszavonis elOtti adatkezeles jogszeraseget. 

Adathordozashoz valo jog: az erintett jogosult arra, bogy a ra vonatkozO, altala az adatkezelO 
rendelkezesere bocsatott szemelyes adatokat tagolt, szeles korben hasznilt, geppel olvashatO 
formatumban megkapja, es ezeket az adatokat egy masik adatkezelOnek tovabbitsa. 

Eliarasi szabalyok: Az adatkezelO indokolatlan kesedelem nelkiil, de mindenfelekeppen a kerelem 
beerkezeset61 szamitott egy honapon belul tajekortatja az erintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti 
kerelem nyoman hozott intezkedesekrOl. Sziikseg eseten, figyelembe veve a kerelem Osszetettseget es 
a kerelmek szamit, ez a hataridO tovabbi ket honappal meghosszabbithato. A hataridO 
meghosszabbitisar61 az adatkezelO a kesedelem okainak megjekilesevel a kerelem kezhezvetelet61 
szamitott egy hOnapon behil tajekortatja az erintettet. Ha az erintett elektronikus titon nytijtotta be a 
kerelmet, a tijekortatis elektronikus uton keriil megadisra, kiveve, ha az erintett azt maskent ken. 

Ha az adatkezelO nem test intezkedeseket az erintett kerelme nyoman, kesedelem nelkiil, de legkesObb 
a kerelem beerkezeset61 szamitott egy honapon beliil tajekortatja az erintettet az intezkedes 
elmaradasinak okair61, valamint arrOl, bogy az erintett panaszt nyajthat be valamely felligyeleti 
hatOsignal, es elhet biros* jogorvoslati jogival. A Tirsasig Kft. a kert informaciOkat es tajekortatast 



dijmentesen biztositja. Ha az erintett kerelme egyertelmiien megalapozatlan vagy — kiilonosen 
ismetlOdO jellege miatt — nil* az adatkezelO, figyelemmel a kert informaciO vagy tajekortatas 
nytijeasival vagy a kert intezkedes meghozatalival 016 adininisztrativ koltsegekre eszszerii dijat 
szimolhat fel, vagy megtagadhatja a kerelem alapjan torten6 intezkedest. Az adatkezelO minden olyan 
cimzettet tijekortat az altala vegzett valamennyi helyesbitesr61, torlesra vagy adatkezeles-
korlitozisr61, akivel, illetve amellyel a szemelyes adatot kozoltek, kiveve, ha ez lehetetlennek bizonyul, 
vagy arinytalanul nagy erOfeszitest igenyel. Az etintettet keresere az adatkezel6 tajekortatja e 
citnzettekrOl. 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, eszszerii mertelni dijat szamithat fel. Ha az erintett elektronikus titon nytijtotta be 
a kerelmet, az informaciOk elektronikus formiturnban kerillnek rendelkezesre bocsitisra, kiveve, ha 
az erintett maskent keri. 

Az adatkezelO felhivja az erintettek figyelmet, hogy az erintettek tajekortatas keresiiket, valamint egyeni 
jogaik gyakorlisival 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 
Adatv-edelmi es InformaciOszabadsig HatOsig-hoz (NAIH) fordulhat 

ElerhetOsegei: 

Nemzeti Adatvedelmi es Inform acioszabadság Hatosag 

posta cite: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

cim: 	1125 Budapest, Sziligyi Erzsebet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: 	+36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalatanaih.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 
kovetelmenyeinek megszegesevel az erintett szemelyisegi jogat megserti, az erintett az adatkezelOtO1 
serelemdijat kovetelhet. 



10. melleklet adatvelmi tajekortato munkaerofelvetel kapcsim kezelt szemelyes adatokrol 

ADATVEDELMI ES ADATKEZELESI TAJEKOZTATO 

I. 	A Tajekortato celja 

A jelen TijekortatO celja, hogy rOgzitse a BMH Nonprofit Kft. (szekhely: 3527 Miskolc, BesenyOi tit 
26.) (a tovabbiakban: Tirsasig) altal alkalmazott, a munkaerOfelveteli eliiras sorin alkalmazandO 
adatvedelmi es adatkezelesi elveket es politikat. Celja tovibba, hogy a BMH Nonprofit Kft. altal kezelt 
valamennyi munkaerOfelvetellel kapcsolatos szemelyes adat kezelesere, tarolasara, tovabbitasira, 
torlesere, megsernmisitesere, az egyes erintetti jogok gyakorlasara vonatkozO adatvedelmi, adatkezelesi 
szemponni 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 Tanics iltal elfogadott, a termeszetes szemelyeknek a 
szemelyes adatok kezelese tekinteteben torten vedelmer451 es az ilyen adatok szabad iramlisar61, 
valamint a 95/46/EK iranyelv hatilyon kiviil helyezeser61 sz616 2016/679 Rendeletben foglaltak 
betartasara. 

Jelen adatvedelmi es adatkezelesi tajekortatO az informaciOs onrendelkezesi jognil es az 
informaciOszabadsignil sz616 2011. evi CXII. tomeny (a tovabbiakban: Info tv.), valamint a Munka 
Torvenykonyver61 sz616 2012. I. torveny rendelkezesinek megfelelOen kerill rogzitesre. 

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

II. Fogalom meghatirozasok 

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

2. stemelyes adat :azonositott vagy azonosithatO termeszetes szemelyre („erintett") vonatkozO birmely 
informacki; azonosithatO az a termeszetes szemely, aki kozvetlen vagy kozvetett mOdon, kiilOnosen 
valamely azonosini, peldaul nev, slam, helymeghatirozO adat, online azonositO vagy a termeszetes 
szemely testi, fiziolOgiai, genetikai, szellemi, gazdasigi, kulturilis vagy szociilis azonossigara 
vonatkozO egy vagy tobb tenyez6 alapjan azonosithatO; 

3. adatkezeles: a szemelyes adatokon vagy adatallominyokon automatizilt vagy nem automatizalt 
mOdon vegzett birmely nnivelet vagy mtiveletek osszessege, igy a gytijtes, rogzites, rendszerezes, 
tagolis, tarolas, italakitas vagy megvaltortatas, lekerdezes, betekintes, felhasznalis, kozles tovabbitas, 
terjesztes vagy egyeb mOdon torten hozzilerhetOve tetel utjan, osszehangolis vagy osszekapcsolas, 
korlatozas, torles, illetve megsemmisites; 4. adattovabbitis: az adat meghatirozott harmadik szemely 
szamara torten hozzaferhetOve tetele. 
4. adatterlig az adat felismerhetedenne tetele oly mOdon, hogy a helyreillitisa tobbe nem lehetseges. 



5. adatkezekl: adatkeze16: az a termeszetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem 
rendelkez6 szervezet, aki vagy amely orallOan vagy masokkal egyiitt az adat kezelesenek celjat 
meghatirozza, az adatkezelesre (beleertve a felhasznilt eszkort) vonatkoz6 donteseket meghozza es 
vegrehajtja, vagy az adatfeldolgoz6val vegrehajtatja. Jelen, a munkavallakii munkaerOfelvetelhez 
kapcsol6d6 szemelyes adatok kezelesehez kapcsol6d6an az adatkezelO a BMH Nonprofit Kft.. 
iigyvezetOje altal kiilon erre a feladatra meghatirozott munkavillal6i. 

II. 	A szemelyes adatok kezelesenek alapelvei 

22. A szemelyes adatok kezeleset jogszenien es tisztessegesen, valamint az erintett szamara 
adithat6 modon kell vegezni („jogszeraseg, tisztesseges eljaris es itLithatOsig"); 

23. A szemelyes adatok gytijtese csak meghatirozott, egyertelmii es jogszer6 celb61 tortenhet, es 
azokat a Tarsasig nem kezelhed ezekkel a celokkal ossze nem egyeztethetO modon. Nem 
minOsiil az eredeti cellal ossze nem egyeztethetOnek a kozerdek6 archivalis celjab61, 
tudominyos es tortenelmi kutatisi cabal vagy statisztikai celb61 torten tovabbi adatkezeles 
(„celhoz kotottseg"); 

24. Az adatkezeles celjai szempontjib61 megfelelOek es relevansak kell, hogy legyenek, es a 
sziiksegesre kell korlatozOdniuk („adattakarekossig"); 

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

26. A szemelyes adatok tarolisinak olyan formiban kell tortennie, amely az erintettek azonositisit 
csak a szemelyes adatok kezelese celjainak eleresehez sziikseges ideig teszi lehetOve; a 
szemelyes adatok ennel hosszabb ideig torten tarolisara csak akkor kenilhet sor, amennyiben 
a szemelyes adatok kezelesere kozerdek6 archivilas celjab61, tudomanyos es tortenelmi kutatisi 
celb61 vagy statisztikai celb61 keriil majd sor („korlatozott tarolhatOsig"); 

27. Az adatvedebni 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, veleden elvesztesevel, 
megsemmisitesevel vagy karosodisaval szembeni vedelmet is ideertve („integritas es bizalmas 
j ellen. 

28. A Tarsasig felekis az elOzOekben meghatarozott alapelvek szerinti megfelelesert, tovabba 
kepesnek kell lennie e megfeleles igazolisara („elszamoltathat6sig"). 

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

Az adatkezeles celja: a Tirsasig altal a pilyazati kiirisban, allishirdetesben meghatirozott 
parameterek szerinti megfele16 munkavillal6 Itivallasztasa 

Erintettek kategoriai: a Tarsasig altal meghirdetett allaspilyazatra palyaz6 termeszetes 
szemelyek 

Cimzettek kategeriii: nincsen 

Harmadik orszagba tovabbitas: nincsen 

Adattodesre eldiranyzott hatarido: az allaspilyazat Tarsasighoz torten beerkezeset61 
szamitott 1 ev 

Technikai es szervezesi intezkedeselc a BMH Nonprofit Kft. a kozolt szemelyes 
adatok kezelesehez sziikseges technikai, informatikai eszkOzOket tigy vilasztja meg es 
iizemelteti, hogy az adat kizar6lag az arra feljogositottak szamira legyen hozzaferhetO, 



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

Adatkezel6 semmilyen kiirfilmenyek kozott nem gyfijt kfilonleges adatokat, azaz olyan 
adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti es etnikai kisebbseghez tartozisra, a politikai 
velemenyre vagy partallisra, a vallasos 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 
Oraval azutan, hogy az adatvedelmi incidens a tudomasira jutott, bejelenti a felfigyeleti 
hatOsignak, kiveve, ha az adatvedelmi incidens valOszinfisithetfien nem jar kockazattal a 
termeszetes szemelyek jogaira es szabadsigaira nezve. Azon nem vitt esetben, ha a 
bejelentes nem tortenik meg 72 Oran belfil, Adatkezel6 a bejelenteshez mellekeli a kesedelem 
igazolisiza szolgal6 indokokat is. 

Amennyiben az adatvedelmi incidens valOszinfisithetoen magas kockazattal jar a 
termeszetes szemelyek jogaira es szabadsigaira nezve, az Adatkezel6 indokolatlan 
kesedelem nelkiil tajekortatja az erintettet az adatvedelmi incidensrol. 

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

• viligosan es kozerthetfien ismerteti az adatvedelmi incidens jelleget; 
• infortniciOt nyfijt a tovabbi tajekortatist adO egyeb kapcsolattartO never61 es 
elerhetOsegeir61; 
• ismerteti az adatvedelmi incidensb61 ered6, valOszinfisitheto kovetkezmenyeket; 
• ismerteti az Adatkezel6 altal az adatvedelmi incidens orvoslisara tett vagy tervezett 
intezkedeseket, beleertve adott esetben az adatvedelmi incidensb61 ered6 esetleges 
hatranyos kovetkezmenyek enyhiteset celz6 intezkedeseket. 

IV. 	A kezelt szemelyes adatok Wore 

7. Az erintett munkavallal6 jelolt dontese alapjan megadhatO adat: teljes nev, sziiletesi nev, e-
mail cim, telefonszam, nev, lakOhely/tartOzkodasi hely, szfiletesi hely es idO, iskolai 
vegzettsegre vonatkozO adatok, dokumentumok, nyelvtudist igazolO dokumentumok, 
nyelvvizsga bizonyitvany, szabadidos tevekenysegre vonatkozO szemelyes adatok, csaladi 
allapotra vonatkozO szemelyes adatok. 

8. A BMH Nonprofit Kft. szemelyes adatot a BMH Nonprofit Kft-vel munkaviszonyt 
letesiteni kivanO, munkaszerzfides megkotesehez sziikseges szemelyes adatokat kezel. Az 
adatokat az Adatkezel6 munkatirsai, kizarOlag a feladataik elvegzesehez elengedhetetlenfil 
sziikseges mertekben kezelhetik. 

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

10. A Tirsasig 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, tirolt, illetve kezelt adatok vedettek legyenek, illetOleg 
megakadalyozza azok megsemmisfileset, jogosulatlan felhasznalasit, jogosulatlanul 
harmadik szemely szamara azokhoz torten hozzafereset es jogosulatlan megvaltortatisit. 



V. Adat es informaciefeldolgozas 

1. A Tarsasig killon kiilsO munkerOkolcsonzO, fejvadasz ceg szolgaltatasait nem veszi igenybe. A 
Tirsasag az altala kezelt szemelyes adatokat maga dolgozza fel, es kezeli. 

VI. Adaftovabbitas lehetosege 
A Tirsasig mint adatkezelO jogosult es koteles minden olyan rendelkezesere allO es altala 
szabilyszertien tirolt szemelyes adatot az illetekes hatOsigolmak tovabbitani, amely adattovabbitasara 
Ot jogszabily vagy joger6s hatOsigi kotelezes kotelezi. Ilyen adat tovabbitisa, valamint az ebb@ 
szarmazO ki5vetkezmenyek miatt adatkezelO nem tehet6 felelOsse. 
A Tarsasig sajat szervezeti egysegei reszere a pilyazO szemelyes adatait tovabbithatja, amennyiben a 
palyazO a Tirsasiggal foglalkortatisi jogviszonyt fog letesiteni. 
Az adattovabbitas jogalapja ebben az esetben: a szerzOdes teljesitesehez sziikseges (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdes b) pontja 

VII. Nem az erintettii1 szarmazo szemelyes adatok kezelesere vonatkozO szabalyok: 

Ha az erintett szemelyes adatait a Tarsasig nem az erintettOlszerezte meg, Ugy az adatkezelO Tarsasig 
az erintett rendelkezesere bocsatja a jelen adatvedelmi tajekortatOban reszletesen meghatirozott 
valamennyi erintettet erint6 szemelyes adat kezelesere vonatkozO informaciOt, a Tarsasag annak 
tudomisra jutasit61, megszerzeset61 szimitott esszerii hatirid6n beliil, legkesObb 30 napon bail. Ha 
a szemelyes adatokat az illet6vel vale) kapcsolattartis celjira hasznaljak fel, a kezelt szemelyes adatokrOl 
torten6 tajekortatisnak legalabb az erintettel vale) elsO kapcsolatfelvetelkor meg kell tortennie erintetti 
reszrOl. Ha az adatkezelO a szemelyes adatokat a megszerzesiik celjatO1 elter6 celra kivinja hasznilni 
vagy az eredeti celt61 elter6 celra kivinja hasznalni, Ugy valamennyi relevins az elOzO pontokban 
reszletesen ismertetett informiciOkrOl sziikseges az erintettet tajekortatni. 

Ilyen esetben az adatkezelO tajekortatja az erintettet a szemelyes adatok forrisar61, adott esetben arrOl 
is, hogy az adatok nyilvanosan hozzaferhetO forrisokbOl szarmaznak-e, illetve az iltala kezelt 
szemelyes adatok korer61. 

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 att61, hogy a szemelyes adat az erintettOlvagy ma's forrisbOl szarmazik: 
atlithatO tajekortatis joga, hozzaferes joga, a helyesbites joga, adathordozhatOsighoz vale) jog, az 
„elfeledteteshez vale:. jog", tiltakozashoz vale) jog, az adatkezeles korLitozasihoz vale) jog, visszavonis 
joga, birOsighoz forduLis joga, hatOsighoz forduLis joga. 

Az erintett a jelen tajekortatO melleldetekent becsatolt es annak elvalaszthatatlan 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 kivetelevel - torleset, visszavonasit, az adatkezeles 
korlatozasit, valamint elhet adathordozasi-, es tiltakozasi jogival az adat felvetelenel jelzett mOdon. 

Adathate tajekortatashoz vale) 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 



tajekortatist tomor, atlithat6, erthet6 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 kategeoriai, akikkel, illetve amelyekkel a szemelyes adatokat kozoltek vagy kozOlni fogjak, 
ideertve killonosen a harmadik orszagbeli citnzetteket, 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 
vonatkoz6 informaci6; az automatizalt donteshozatal tenye, ideertve a profilalkotast is, valamint az 
alkalmazott logikara es arra vonatkozO erthetO informaciek, 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 vonatkozO megfele16 garanciikrOl. A Tarsasig az 
adatkezeles targyat kepez6 szemelyes adatok masolatit az erintett rendelkezesere bocsatja. Az erintett 
altal ken tovabbi masolatokert az adatkezelO az adminisznativ koltsegeken alapulO, eszszeni mertekii 
dijat szatnithat fel. Az erintett kerelmere az informacietkat a Tarsasig elektronikus formaban 
szolgiltatja. A tajekoz6dishoz yak) jog irisban az info@bmhnonprofit.hu  elerhetOsegen keresztill 
gyakorolhat6. Az erintett reszere keresere — szemelyazonossiganak hitelt erdem16 igazolisa es 
beazonositisat kovetOen — szOban is adhatO tajekortatas. 

Helyesbites joga: Az erintett kerheti a Tarsasig Kft. altal kezelt, ra vonatkoz6 pontatlan szemelyes 
adatok helyesbiteset es a hianyos adatok ldegesziteset. 

Elfeledteteshez yak, jog: Az erintett az alabbi indokok valamelyikenek fennallasa eseten jogosult 
arra, hogy keresere a Tarsasig indokolatlan kesedelem nelkiil tothlje a ra vonatkoz6 szemelyes 
adatokat•. 
• szemelyes adatokra mar nincs sziikseg abbOl a celb61, amelybOl azokat gyiljtottek vagy mas me:don 
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 jogszerli 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 tarsadalotntnal osszefugg6 szolgaltatisok kinaLisaval 
kapcsolatosan kerillt sor. Az adatok torlese nem kezdemenyezhetO, ha az adatkezeles sziikseges: a 
velemenynyilvanitas szabadsigahoz es a tajekoz6dishoz yak) jog gyakorlisa celjahOl; a szemelyes 
adatok kezeleset elOir6, 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 nepegeszsegiigy teriiletet erintO, vagy archivalisi, 
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 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 pontossiginak ellenOrzeset; 

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

• az adatkezelOnek mar nincs szuksege 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 korlitozas arra az idOtartamra vonatkozik, 
amig megallapitasra 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 tarolis 
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 
korLitozasanak feloldisarOl elOzetesen tajekortatja. 

Adathordozashoz val6 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 okokbOl barmikor 
tiltakozzon szemelyes adatainak kozerdekii vagy az adatkezelOre ruhazott kozhataltni jogositvany 
gyakorLisinak kereteben vegzett feladat vegrehajtisahoz 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 
kozveden iizletszerzes erdekeben tortenik, az erintett jogosult arra, hogy barmikor tiltakozzon a ra 
vonatkozO szemelyes adatok e celbOl torten kezelese ellen, ideertve a profilalkotist 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, hogy 
ne terjedjen ki ra az olyan, kizarOlag automatizalt adatkezelesen — ideertve a profilalkotast is — alapulO 
dontes hatilya, amely ra nezve joghatassal jarna vagy of hasonlOkeppen jelentOs mertekben erintene. 
Nem alkalmazhatO a fenti jogosultsag, ha az adatkezeles az erintett es az adatkezelO kozotti szerzOdes 
megkotese vagy teljesitese erdekeben sziikseges; meghozatalat az adatkezelOre alkalmazandO olyan 
uniOs vagy tagOami jog teszi lehetOve, amely az erintett jogainak es szabadsigainak, valamint jogos 
erdekeinek vedelmet szolgil6 megfele16 intezkedeseket is megallapit; vagy az erintett kifejezett 
hozzajirulasin alapul. 

Visszavonas joga: Az erintett jogosult arra, hogy hozzajarulasit barmikor visszavonja. A hozzajarulas 
visszavonisa nem erinti a hozzajarulason alapulO, a visszavonis elOtti adatkezeles jogszeniseget. 
Eljarasi szabilyok: Az adatkezelO indokolatlan kesedelem nelkiil, de mindenfelekeppen a kerelem 
beerkezeset61 szarnitott 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 tovabbi ket hOnappal meghosszabbithatO. A hataridO 



meghosszabbitasirOl az adatkezelO a kesedelem okainak megjelolesevel a kerelem kezhezvetelet451 
szamitott egy hOnapon belill tajekortatja az erintettet. Ha az erintett elektronikus titon nyajtotta be a 
kerelmet, a tajekortatis elektronikus uton kerill megadisra, kiveve, ha az erintett azt miskent keri. 

Ha az adatkezelO nem tesz intezkedeseket az erintett kerelme nyornin, kesedelem nelkill, de legkesObb 
a kerelem beerkezeset61 szamitott egy hOnapon beliil tajekortatja az erintettet az intezkedes 
elmaradasinak okair61, valamint arra, hogy az erintett panaszt nyajthat be valamely feliigyeleti 
hatOsignal, es elhet birOsigi jogorvoslati jogival. A Tarsasag Kft. a kert informiciOkat es ti.jekortatist 
clijmentesen biztositja. Ha az erintett kerelme egyertelmlien megalapozatlan vagy — killonosen 
ismetlOdO jellege miatt — ttilzO, az adatkezelO, figyelemmel a kert informaciO vagy tajekortatas 
nyojtasival vagy a kert intezkedes meghozatalival Oro adminisztrativ koltsegekre eszszerii dijat 
szamolhat fel, vagy megtagadhatja a kerelem alapjan torten intezkedest. Az adatkezelO minden olyan 
cimzettet tajekortat az altala vegzett valamennyi helyesbitesr451, torlesrOl vagy adatkezeles-
korlatozisr61, 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 misolatokert az adatkezelO az adminisztratly 
koltsegeken alapulO, eszszerii merteka dijat szamithat fel. Ha az erintett elektronikus Uton nyiljtotta be 
a kerelmet, az informaciOk elektronikus formatumban kerillnek rendelkezesre bocsitisra, kiveve, ha 
az erintett maskent keri. 

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

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

ElerhetOsegei: 

Nemzeti Adatvtdelmi Informacioszabadsig Hatosig 

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:  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 adatkezelci 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. 

Jelen Tajekortat6 elvalaszthatadan melleldetet kepezi a Tarsasag Altai barmilyen f6rumon 
meghirdetett, a Tarsasaggal barmilyen tipus6 foglakortatasi jogviszony letesitesehez 
szilkseges, az erintett Altai kittiltendo es a Tarsasig reszere megkiildendo erintetti nyilatkozat. 

A jelen Tajekortat6ban nem rogzitett jogok es kotelezettsegek vonatkozasiban a hatalyos es 
kapcsol6d6 jogszabilyi rendelkezesek az iranyad6ak. 

Hozzajarul6 NYILATKOZAT 
szemelyes adatok megismeresehez es kezelesehez 

En 	  hozzajarulok a BMH 
Nonprofit Kft. (tovibbiakban: Adatkeze16) reszere fenti adataim kezelesehez, az alibbi 
feltetelekkel. 
Az adatkezelesre az EurOpai Parlament es a Tanks (EU) 2016/679 rendelete az informicios 
onrendelkezesi jogir61 es az informaciOszabadsigr61 sz616 2011. evi CXII. torveny 
rendelkezesei az iranyadOak. Az adatszolgaltatas onkentes. 
Az adatkezeles jogalapja: az erintett hozzajarulasa 
Az adatkezeles celja: a Tarsasig iltal a palyazati kiirisban, allashirdetesben meghatirozott 
Rarameterek szerinti megfele16 munkavillal6 Idvilasztisa 
Erintettek kategeriii: a Tirsasig altal meghirdetett allaspilyazatra pily626 termeszetes 
szemelyek 
Cimzettek kategeoriai: nincsen 
Harmadik orszagba tovabbitas: nincsen 
Adattorlesre eloiranyzott hatarido: az allaspalyazat Tirsasighoz torten6 beerkezeset61 
szamitott 1 ev 

A kezelt szemelyes adatok kore 

Az erintett munkavillal6 jekilt dontese alapjan megadhat6 adat: teljes nev, sziiletesi nev, e-
mail cim, telefonszam, nev, lakOhely/tartOzkodisi hely, szaletesi hely es id6, iskolai 
vegzettsegre vonatkoz6 adatok, dokumentumok, nyelvtudist igazol6 dokumentumok, 
nyelvvizsga bizonyitvany, szabadidos tevekenysegre vonatkoz6 szemelyes adatok, csaladi 
allapotra vonatkoz6 szemelyes adatok. 
Az adatok megismerhetosege: Az erintett adatait kizar6lag a Tarsasig palyazatok 
elbiralasira feljogositott munkavillal6i, az erintett DPo, felettes szakteraleti vezet6, 
iigyvezet6 ismerhetik meg es kezelhetik. 

Jelen hozzajarul6 nyilatkozat alairasival kifejezetten hozzajirulok ahhoz, hogy a Tarsasig 
az altala meghirdetett ollAspilyizatommal kozolt valamennyi szemelyes adatomat annak a 
Tirsasighoz torten6 beerkezeset kovet6 1 evig kezelje. 

Hozzijarulok, hogy az Adatkezel6 reszemre postai itton levelet, elektronikus titon e-mailt 
Ezen hozzajarul6 nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik szemely 

reszere torten6 atadasara, ez a torvenyben irt kivetelekkel kizirOlag az el6zetes 
hozzajarulasommal tortenhet. Jelen hozzijarul6 nyilatkozat birmikor korlatozas, feltetel es 
indoklis nelkiil visszavonhat6. Kijelentem, hogy ezen hozzajosulasomat onkentesen, 
minden kiils6 befolyas nelkiil, a megfele16 tajekortatis es a vonatkoz6 jogszabilyi 
rendelkezesek ismereteben tettem meg. 

Kelt: 
	 ev 	 h6 	nap 



NyilatkozattevO alairisa 

A fenti hozzajarulo nyilatkozata alapjan adatkezelesbe venni kivint szemelyes adatok: 

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

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

NyilatkozattevO aliirisa 



11. melleldet 
A Tarsasaggal munkaviszonyt, vagy foglalkortatasi jogviszonyt Wain munkavallalok 
szemelyes adatainak kezelesevel kapcsolatos adatvedelmi tajekortato 

ADATVEDELMI ES ADATKEZELESI TAJEKOZTATO 

I. 	A Tajekortato celja 

A jelen Tajekortat6 celja, hogy rogzitse a BMH Nonprofit Kft. (szekhely: 3527 Miskolc, Besenyoi ut 
26.) (a tovabbiakban: Tersasig) munkaviszony vagy egyeb jogviszony fermallasa alatt alkalmazott 
adatvedelmi es adatkezelesi elveket es politikat. Celia tovibba, hogy a BMH Nonprofit Kft. altal kezelt 
valamennyi a Tarsasig altal alkalmazott munkavallalok munkaviszony vagy egyeb jogviszony fennallasa 
soran kapcsolatos szemelyes adat kezelesere, tirolisara, tovibbitisira, torlesere, megsemmisitesere, az 
egyes etintetti jogok gyakorlasira vonatkorti adatvedelmi, adatkezelesi szempontit egyseges feltetel es 
normarendszert rogzitse. 

A Tarsasig milkodese koreben alapelv, hogy a szemelyes adatok kezelese sorin a tarsasag minden 
esetben torekszik az Europai Parlament es a Tanks altal elfogadott, a termeszetes szemelyeknek a 
szemelyes adatok kezelese tekinteteben torteno vedehner61 es az ilyen adatok szabad aramlisirol, 
valamint a 95/46/EK iranyelv hatilyon kiviil helyezeser61 szol6 2016/679 Rendeletben foglaltak 
betartasara. 

Jelen adatvedelmi es adatkezelesi tajekortatO az informacios onrendelkezesi jogr61 es az 
informicioszabadsagrOl szOki 2011. evi CXII. torveny (a tovabbiakban: Info tv.), valamint a Munka 
Torvenykonyver61 szolo 2012. I. torveny rendelkezesinek megfelelOen kenil rogzitesre. 

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

II. Fogalom meghatarozasok 

1. irintett: barmely meghatirozott, szemelyes adat alapjan azonositott vagy - keszvetknill vagy kozvetve 
- azonosithat6 termeszetes szemely. Erintett tehat az adatkezel6 szolgaltatisait igenybe vevo nem 
termeszetes partnerenek kepviseloi, kapcsolttart6i, munkavillaloi. 

2. semifyes adatt: azonositott vagy azonosithat6 termeszetes szemelyre („etintett") vonatkoz6 barmely 
informacio; azonosithat6 az a termeszetes szemely, aki kozvetlen vagy kozvetett mOdon, kiilonosen 
valamely azonositO, peldiul nev, szam, helymeghatiroz6 adat, online azonosito vagy a termeszetes 
szemely testi, fiziologiai, genetikgi, szellemi, gazdasigi, kulturalis vagy szoclilis azonossigira 
vonatkozo egy vagy tobb tenyez6 alapjan azonosithato; 

3. adatkezeles: a szemelyes adatokon vagy adatallomanyokon automatizalt vagy nem automatizalt 
modon vegzett barmely mtivelet vagy milveletek osszessege, igy a gyiijtes, rogzites, rendszerezes, 
tagolis, throbs, atalakitis vagy megviltortatis, lekerdezes, betekintes, felhasznalis, kozles tovabbitas, 
terjesztes vagy egyeb mOdon torten6 hozzaferhetOve tetel utjan, Osszehangolas vagy osszekapcsolis, 
korlatozas, torles, illetve megsetrunisites; 4. adattovabbitas: az adat meghatirozott harmadik szemely 

• 



szimira torten hozzaferhetOve tetele. 
4. adattiirles: az adat felismerhetetlenne tetele oly modon, hogy a helyreallitisa tobbe nem lehetseges. 

5. adatkeze15: adatkezelO: az a termeszetes vagy jogi szemely, illetve jogi szemelyiseggel nem 
rendelkez6 szervezet, aki vagy amely i5nallOan vagy masokkal egyiitt az adat kezelesenek celjat 
meghatirozza, az adatkezelesre (beleertve a felhasznalt eszkort) vonatkozO dOnteseket meghozza es 
vegrehajtja, vagy az adatfeldolgozoval vegrehajtatja. 

III. A szemelyes adatok kezelesenek alapelvei 

29. A szemelyes adatok kezeleset jogszertlen es tisztessegesen, valamint az erintett szimira 
atlithat6 modon kell vegezni („jogszeniseg, tisztesseges eljaris es atlithatosig"); 

30. A szemelyes adatok gpljtese csak meghatirozott, egyertelmii es jogszeni celbOl tortenhet, es 
azokat a Tarsasig nem kezelheti ezekkel a celokkal ossze nem egyeztethetO modon. Nem 
minOsiil az eredeti cellal ossze nem egyeztethetOnek a kozerdekii archivalis celjabOl, 
tudomanyos es tortenelmi kutatisi celbOl vagy statisztikai celbOl torten tovabbi adatkezeks 
(„celhoz kotottseg"); 

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

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

33. A szemelyes adatok tirolisinak olyan formaban 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 celjabol, tudominyos es tortenelmi kutatasi 
celbol vagy statisztikai celb61 keriil majd sor („korlitozott tarolhatosig"); 

34. Az adatvedelmi rendelkezesek kezeleset oly =Scion kell vegezni, hogy megfelelO technikai vagy 
szervezesi intezkedesek alkalmazasival biztositva legyen a szemelyes adatok megfele16 
biztonsiga, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezeksevel, veletkn elvesztesevel, 
megsemmisitesevel vagy karosodasival szembeni vedelmet is ideertve („integritas es bizalmas 
jelleg"). 

35. A Tarsasig felelOs az elOzOekben meghatirozott alapelvek szerinti megfelelesert, tovabba 
kepesnek kell lennie e megfeleles igazolisara („elszamoltathatosig"). 

IV.Az erintett61 szatmaz6 szemelyes adatok kezeMsere vonatkoz6 szabilyok: 

o Az adatkezeles jogalapja: a Tarsasig es foglalkortatisaban all6 szemely kozotti 
munkaszerzOdeseben vagy egyeb foglakortatisi megillapodisaban foglaltak teljesitese 
az alabbi jogszabilyok alapjan: 

o a Munka torvenykonyverOlszolO 2012. evi I. torveny rendelkezesei alapjin 
o A Polgiri TorvenykonyvrOl sz616 2013. evi V. Torveny 6:272 § a megbizasi 

szerzOdes alapjan foglalkortatottak eseteben. 
o A tarsadalombiztositis ellitisairol es maginnyugdijra jogosultakreil, valamint e 

szolgiltatisok fedezeterOlszOlO 1997. evi LXXX. Torveny 
o A kotelez6 egeszsegbiztositasi ellitisrOl szOlO 1997. evi Da:MIL torveny 
o A szemelyi jovedelemad6r61 sz616 1995. evi. CXVII. torveny 

Az adatkezeles celja: a Tarsasig altal alkalmazott munkavillnlOk egyeb fogialkortatisiban 
allo szemely munkaszerzOdeseben, egyeb megillapodisaban foglaltaknak valO 
megfelelOseg vegrehajtasa, GDPR rendelet 



Etintettek kategariii: a Tarsasig altal fogialkortatisi jogviszonyban alkalmazott 
munkavillalOk, munkavallalOidcal egy haztartisban elO szemelyek, kiskora gyermekei 

Cimzettek kategoriii: a fentiekben meghatarozottak szerint gyiijtott, kezelt es tarok 
szemelyes adatokat a Tarsasig a munkaszerzOdesben, egyeb foglalkortatisi 
megallapodisban foglalt jogok es kotelezettsegek teljesiteseben reszt vevO, az iigyvezetO 
altal kifejezetten erre a tevekenysegre feljogositott munkavallakii kezelhetik. (HR, 
konyveles, berszamfejtes, letiltasok kezelese, csaLidi kedvezmenyek ervenyesitese, 
gazdasigi szakterillet, a Tarsasig Titkarsig, jogi szakteriilet). 

Harmadik orszagba tovabbitas: nem tortenik 

Adattorleste eloiranyzott hatarid8: a Tirsasignal alkalmazott mtnikavillalO 
munkaviszony egyeb foglakortatisi viszonyinak megsztinesenek, megsziintetesenek 
idOpontjita szamitott 20 ev 

Technikai es szervezesi intezkedesek: a BMH Nonprofit Kft. a kozOlt szemelyes 
adatok kezelesehez sziikseges technikai, informatikai eszkozoket Ugy valasztja meg es 
iizemelteti, bogy az adat ItizarOlag az arra feliogositottak szimira legyen hozzaferhetO, 
hitelessege es hitelesitese biztositott legyen, valtozatlansiga igazolhatO, es a jogosulatlan 
hozzaferes ellen vedett legyen. 

AdatkezelO semmilyen kortilmenyek kozott nem gyiljt kiilonleges 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 nelkill, legkesObb 72 
Otival azutan, hogy az adatvedelmi incidens a tudomasara jutott, bejelenti a feliigyeleti 
hatOsignak, kiveve, ha az adatvedelmi incidens valOszinfisithetOen 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 szolgalO 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 efintett reszere adott, a valOszinfisithetOen magas kockazattal jar6 
adatvedelmi incidenssel kapcsolatos tajekortatisa sorin: 

• vilagosan es kozerthetOen ismerteti az adatvedelmi incidens jelleget; 
• informaciOt nytijt a tovabbi tajekortatist adO egyeb kapcsolattartO never61 es 

elerhetOsegeirOl; 
• ismerteti az adatvedelmi incidensbOl eredo, valoszimisitheto kovetkezmenyeket; 
• ismerteti az Adatkezelei altal az adatvedelmi incidens orvoslisira tett vagy tervezett 

intezkedeseket, beleertve adott esetben az adatvedelmi incidensbeil ered6 esetleges 
hatranyos kovetkezmenyek enyhiteset celz6 intezkedeseket. 

Az AdatkezelO jelen adatvedelmi tajekortatOban ismertetett szerint tijekortatja az 
Erintetteket, hogy a szemelyes adatok megadasa a munkaszerzcides, vagy egyeb 
foglalkortatasi jogviszony letrejottehez, annak folyamatos fenntartisahoz, es a 
megallapodisban foglaltak betartisahoz szilksegesek. 



A munkaviszony, egyeb foglalkortatisi jogviszony letesitesenek, fennillisinak alapvetO 
feltetele, bogy a munkavilla16, egyeb foglalkortatott, a hivatkozott es iranyad6 jogszabgyi 
rendelkezesek kapcsin !talon figyelemmel van a gyermekek szemelyes adataira. Ennek 
megfelel6en a AdatkezelOnel foglalkortatott szemelyek 16. eletevet be nem toltott 
gyermekei szemelyes adatainak kezelese sorin minden esetben hozzajirulast ad a 
gyermekek szemelyes adatainak kezelhetOsegehez. 

A fentiekben meghatirozott torvenyes kepviselOtO1 szarmaz6 erintetti hozzajirulas jelen 
adatvedehni tajekortat6 mellekletet es elengedhetetlen reszet kepezi. 

V. 	A munkaszerzOdesben foglaltak birmelyik fel iltali nem teljesites eseten jelen adatvedelmi 
tajekortat6ban meghatirozott szemelyes adatok kezelesere az alibbi szabilyok 
vonatkoznak: 

Az adatkezeles jogalapja: a Tirsasig es foglalkortatisaban all6 szemely kozotti 
munkaszerzOdeseben vagy egyeb foglakortatisi megillapodasiban foglaltak meg nem 
tartisa eseten a munkaltat6/foglalkortat6 Tarsasig jogos erdeke. (erdekrnerlegelesi teszt 
kiilon mellekelve es kozzeteve) 

Az adatkezeles celja: a Tirsasig aka' alkalmazott munkavallakik egyeb foglalkortatisaban 
all6 szemely munkaszerzOdeseben, egyeb megallapodasiban foglaltak meg nem tartisa 
eseten alkalmazott, igenybe vett eliarisok, jogkovetkezmenyek val6 megfelelOseg 
vegrehajtasa 

Erintettek kategOriai: a Tarsasig iltal foglalkortatisi jogviszonyban alkalmazott 
munkavillal6k, munkavillal6kkal egy haztartasban 616 szemelyek, kiskoni gyermekei, a 
Tirsasig figyvezetOje, jogi es egyeb kepviseletre jogosult egyeb szemelye 

Cimzettek kategeriii: a fentiekben meghatirozottak szerint gyiijtOtt, kezelt es tirolt 
szemelyes adatokat a Tarsasig a munkaszerzOdesben, egyeb foglalkortatisi 
megallapodasban foglalt jogok es kotelezettsegek megsertese eseten tovabbitja az illetekes 
hatOsagok, birOsagok, egyen erintett szervezet szamira, garantalva es biztositva, hogy a 
kizathlag azon szervezetek reszere kerfilion tovabbitisra, amely szervezet az adott eljarassal 
kifejezetten erintett. 

Harmadik orszagba tovabbitas: nem tortenik 

Adattorlesre eloiranyzott ha taridil: a Tarsasignil alkalmazott munkavallal6 
munkaviszony egyeb foglakortatisi viszonyinak megszfinesenek, megszfintetesenek 
idOpontjit61 szimitott 20 ev 

Technikai es szervezesi intezkedesek: a BMH Nonprofit Kft. a kozolt szemelyes 
adatok kezelesehez szfikseges technikai, informatikai eszkozoket 6gy vilasztja meg es 
fizemelteti, hogy az adat kizirOlag az arra feljogositottak szamara legyen hozzaferhetO, 
hitelessege es hitelesitese biztositott legyen, valtozatlansiga igazolhat6, es a jogosulatlan 
hozzaferes ellen vedett legyen. 

VI. A kezelt szemelyes adatok Wire 

A Tarsasig munkavallal6ja kapcsin: 

- csalidi es utOneve, 
- sziiletesi neve, 



szaletesi helye es ideje, 
- allampolgarsiga, 
- torzsszama, 
- anyja szaletesi neve, 

lakOhelyenek cime, 
- tartOzkodisi helye (amennyiben eltero a lakOhelyt61), 

adOazonositO jele, 
tarsadalombiztositasi azonositO jele (TAJ szam), 
nyugdijas torzsszam (nyugdijas munkavallal6 eseten), 

- folyOszimla szatna, 
- munkaviszony kezdo napja, 
- biztositasi jogviszony tipusa, 
- heti munkaOrak szima, 
- telefonszama, 

allapota, 
- vegzettseget igazolO okminy misolati peldinya, 
- munka-alkalmassigi egeszsegiigyi igazolas, 
- munkakore, 
- orvosi alkalmassig tenye, 
- foillason kivuli munkavegzes eseten 

o jogviszony jellege, 
o munkaltatO neve es szekhelye, 
o a ffiallison kivuli munkahelyen teljesitett havi itlagos munkaido, 
o elvegzend6 tevekenyseg, 

- az Mt. 120. § alapjin jirO pOtszabadsig igenybevetelevel kapcsolatosan 
o a rehabiliticiOs szakert6i szery legalibb Otven szazalekos mertekfi 

egeszsegkirosodisit megallapitasit igazolO okminy fenymisolata 
o fogyatekossigi tamogatisra jogosultsigot igazolO okmany fenymasolata, 
o vakok szemelyi jaradekara jogosultsagot igazolO okmany fenymisolata, 

pOtszabadsig, csalidi adOkedvezmeny igenybe vetele, adOmentes termeszetbeni juttatisnak 
minosal6 kedvezmenyes utazasi igazolvany igenylesenek vagy adOmentes iskolakezdesi timogatis 
celjabOl munkavallal6 16. eletevet be nem toltott hozzatartozOjanak 

- szaletesi helye es ideje, 
- lakcime, 
- anyja neve 
- tarsadalombiztositisi azonositO jele (TAJ szam) 
- adOazonositO jele, 
- ervenyes diakigazolvany megletenek tenye 

pOtszabadsig, csalidi adOkedvezmeny igenybe vetele, adOmentes termeszetbeni juttatisnak 
minOsal6 kedvezmenyes utazasi igazolvany igenylesenek vagy adOmentes iskolakezdesi ramogatas 
celjabOl munkavallaki 16. eletevet betoltott hozzatartozOjanak, elettirsinak 

- szaletesi helye es ideje, 
- lakcime, 
- anyja neve 
- tirsadalombiztositisi azonositO jele (TAJ szam) 
- adOazonositO jele, 

e.rvenyes diikigazolviny megletenek tenye 
- Sajat tulajdona gepjirmfi adatai, forgalmi engedely masolata, valamint amennyiben a gepjirmfi 

nem sajat tulajdona, agy kezeljak a gepjirmil nyilvantartas szerinti tulajdonosinak szemelyes 
adatait, agy mint never, lakcimet, anyja nevet, sztiletesi helyet es idejet. 

A BMH Nonprofit Kft. szemelyes adatot a BMH Nonprofit Kft-vel munkaviszonyt egyeb 
foglalkortatisi jogviszonyt letesitett efintett szemelyes adatai kezeli Az adatokat az Adatkezel6 
agyvezeto altal kalon meghatalmazott, illetekes munkakiirben foglalkortatott munkatirsai, ItizarOlag a 
feladataik elvegzesehez elengedhetetlenal sziikseges mertekben kezelhetik. 

A szemelyes adatok kezelese tekinteteben a Tarsasig a hatilyos es iranyadO jogszabalyi rendelkezesek 



szerint jar el. Az erintetteknek joguk van az adatkezelessel kapcsolatos jogaikat ervenyesittetni a 
jogszabilyi elOirasok szerint eloirasai szerint. 

A Tarsasig kotelezi magat, hogy gondoskodik az adatok biztonsigar61, 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 
megsemrraiileset, jogosulatlan felhasznalasit, jogosulatlanul harmadik szemely szamara azokhoz 
torten hozzafereset es jogosulatlan megvaltortatisit. 

VII. Nem az erintettol szarmaz6 szemelyes adatok kezelesere vonatkozo szabalyolc 

Ha az erintett szemelyes adatait a Tarsasig nem az erintett61 szerezte meg, ogy az adatkezel6 Tarsasig 
az erintett rendelkezesere bocsatja a jelen adatvedelmi tajekortatOban reszletesen meghatirozott 
valamennyi erintettet erint6 szemelyes adat kezelesere vonatkoz6 informaci6t, a Tarsasig annak 
tudomisra jutasit61, megszerzeset61 szamitott esszeni hataridOn beliil, legkesobb 30 napon beliil. Ha 
a szemelyes adatokat az illetovel vale) kapcsolattarths cerjara hasznaljak fel, a kezelt szemelyes adatokr61 
torten( tajekortatisnak legalabb az erintettel yak) else) kapcsolatfelvetelkor meg kell tortennie erintetti 
reszrol. Ha az adatkezek5 a szemelyes adatokat a megszerzesiik celjat61 elter6 celra kivinja hasznalni 
vagy az eredeti celt61 elter6 celra kivinja hasznAlni, agy valamennyi relevans az el6z6 pontokban 
reszletesen ismertetett informaci6krol sziikseges az erintettet tajekortatni. 

Ilyen esetben az adatkezel6 tajekortatja az erintettet a szemelyes adatok forrisar61, adott esetben arrol 
is, hogy az adatok nyilvanosan hozzaferhet6 forrisokb61 szarmaznak-e, illetve az altala kezelt 
szemelyes adatok korer61. 

VIII. Adat es informaciofeldolgozas Wiz& szabilyai 

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

IX. Adattovabbitas lehetosege 
A Tarsasag mint adatkezel6 jogosult es koteles minden olyan rendelkezesere alio es altala 
szabilyszeriien tarok szemelyes adatot az illetekes hatOsagoknak tovabbitani, amely adattovabbitisara 
of jogszabily vagy joger6s hatOsigi kotelezes kOtelezi. Ilyen adat tovabbitisa, valamint az ebbol 
szarmaz6 kovetkezmenyek miatt adatkezel6 nem tehet6 felelOsse. 
A Tarsasig sajat szervezeti egysegei reszere a munkavallalo vagy egyeb foglalkortatasi jogviszonyban 
alkalmazott erintett szemelyes adatait tovabbithatja, amennyiben az a munkaszerzOdes vagy egyeb 
foglalkortatisi megallapodasban foglaltak megtartasahoz sziiksegesek. 
Az adattovabbitas jogalapja ebben az esetben: a szerzOdes teljesitesehez sziikseges (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdes pontja 

IX. Jogervenyesites kozos szabalyai 

Az Info tv., valamint az EurOpai Parlament es a Tonics (EU) 2016/679 rendelete alapjan az erintett 
jogai a kovetkezok fiiggetleniil att61, bogy a szemelyes adatok az erintett61 szarmaznak vagy mas 
forrisb61, itlithat6 tajekortatas joga, hozzaferes joga, a helyesbites joga, adathordozhatosighoz vale) 
jog (ez a jog kizaralag a IV. pontban illeti meg az erintettet, a XII. pontban nem ervenyesithet( jog) az 
„elfeledteteshez vale, jog", tiltakozashoz vale) jog, az adatkezeles korLitozasahoz vale. jog, visszavonis 
joga, birosighoz fordulas joga, hatOsighoz forduLas joga. 



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

Atlathato 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, itlithath, ertheth es kormyen hozzaferheth formaban, vilagosan es kozerthetOen 
megfogalmazva nyitjtsa. 

Az erintett hozzaferesehez vala jog: Az erintett jogosult arra, bogy 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 kiikinosen a harmadik orszagbeli cimzetteket, illetve a nemzetkozi szervezeteket; a szemelyes 
adatok taroLisanak tervezett idOtartama; a helyesbites, tides vagy adatkezeles korlatozasanak es a 
tiltakozas joga; a felugyeleti hatOsighoz cimzett panasz benpljtasinak joga; az adatforrisokra 
vonatkozO infortniciO; az automatizalt donteshozatal tenye, ideertve a profilalkotast is, valamint az 
alkalmazott logikara es arra vonatkozO erthetO informaciOk, bogy az ilyen adatkezeles milyen 
jelenthseggel bir, es az erintettre nezve milyen varhath kovetkezmenyekkel jar. Szemelyes adatok 
harmadik orszagba vagy nemzetkozi szervezet reszere torten6 tovibbitisa eseten az erintett jogosult 
arra, hogy tajekortatist kapjon a tovabbitisra vonatkozO megfele16 garanciathl. A Tarsasig az 
adatkezeles targyat kepez6 szemelyes adatok masolatit az erintett rendelkezesere bocsatja. Az erintett 
altal kert tovabbi tnisolatokert az adatkezelO az adminisztrativ koltsegeken alapulO, eszszerti mertekti 
dijat szamithat fel. Az erintett kerelmere az informaciOkat a Tarsasig elektronikus formaban 
szolgaltatja. A tajekozOdashoz val6 jog irisban az info@bmhnonprofit.hu  elerhethsegen kereszthl 
gyakorolhath. Az erintett reszere keresere — szemelyazonossiganak hitch erdem16 igazolasa es 
beazonositisit kavetOen — szOban is aclhatO tajekortatas. 

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

Elfeledteteshez vale jog: Az erintett az alibbi 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 celb61, amelybOl azokat gyfijtottek vagy mis mOdon 
kezeltek; 
• az erintett visszavonja az adatkezeles alapjat kepez45 hozzajirulasit, es az adatkezelesnek nincs mas 
jogalapja; 
• az erintett tiltakozik az adatkezeles ellen, es nincs elsObbseget elvez6 jogszeni ok az adatkezelesre; • 
a szemelyes adatokat jogellenesen kezeltek; 
• a szemelyes adatokat az adatkezelOre alkalmazandO uniOs vagy tagillami jogban dart jogi 
kOtelezertseg teljesitesehez terolni kell; 
• a szemelyes adatok gyiljtesere informaciOs tarsadalommal osszefugg6 szolgaltatisok kinalisaval 
kapcsolatosan kerult sor. Az adatok thrlese nem kezdemenyezhetO, ha az adatkezeles sziikseges: a 
velemenynyilvanitis szabadsigahoz es a tajekozOdashoz valO jog gyakorlisa celjabOl; a szemelyes 



adatok kezeleset elOire, az adatkezelOre alkalmazando tunes vagy tagallami jog szerinti kotelezettseg 
teljesitese, illetve kezerdekbOl vagy az adatkezelOre ruhazott kozhatalmi jogositvany gyakorlasa 
kereteben vegzett feladat vegrehajtasa celjabol; a nepegeszsegiigy teriiletet erintO, vagy archivalasi, 
tudomanyos es tortenelini kutatisi celbol 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 korLitozas arra az idOtartamra 
vonatkozik, amely lehetOve teszi, a szemelyes adatok pontossiganak ellenOrzeset; 

• az adatkezeles jogellenes, es az erintett ellenzi az adatok torleset, es ehelyett ken azok 
felhasznalisinak korlitozasit; 

• 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 korlatozas arra az idetartatnra vonatkozik, 
amig megallapitisra nem keral, hogy az adatkezelO jogos indokai elsObbseget elveznek-e az erintett 
jogos indokaival szemben. Ha az adatkezeles kodatozas ala esik, a szemelyes adatokat a tarolis 
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 tagal am fontos kozerdekebOl lehet kezelni. A Tarsasig az erintettet az adatkezeles 
korlatozasinak feloldisar61 elOzetesen tajekortatja. 

Adathordozashoz vale jog: az erintett jogosult arra, hogy a ra vonatkoz6, altala az adatkezelO 
rendelkezesere bocsatott szemelyes adatokat tagolt, szeles korben hasznalt, geppel olvashat6 
formaturnban megkapja, es ezeket az adatokat egy masik adatkezeleinek tovabbitsa. (kizarelag jelen 
adatvedelmi tajekortat6 IV. pontjaban meghatat.  .ozott jogalap eseten kerheti az Erintett a Tarsasigt61) 

Tiltakozas joga: Az erintett jogosult arra, hogy a sajat helyzetevel kapcsolatos okokb61 barmikor 
tiltakozzon szemelyes adatainak kozerdekii vagy az adatkezelOre ruhazott kozhatalmi jogositvany 
gyakorlasinak kereteben vegzett feladat vegrehajtasahoz szakseges adatkezeles, vagy az adatkezelO 
vagy egy harmadik fel jogos erdekeinek ervenyesitesehez sziikseges kezelese ellen, ideertve az emlitett 
rendelkezeseken alapul6 profilalkotast is. Tiltakozas eseten az adatkezelO a szemelyes adatokat nem 
kezelhed tovabb, Idveve, ha azt olyan kenyszeritO erejO 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, hogy barmikor tiltakozzon a ra 
vonatkoz6 szemelyes adatok e celbel torten6 kezelese ellen, ideertve a profilalkotist is, amennyiben az 
a kozveden iizletszerzeshez kapcsoledik. A szemelyes adatok kozveden azletszerzes erdekeben torten6 
kezelese elleni tiltakozas eseten az adatokat e celb61 a Tarsasig. nem kezeli. 

Automatizalt donteshozatal egyedi iigyekbe, beleertve a profilalkotast: Az erintett jogosult arra, hogy 
ne terjedjen ki ra az olyan, kizarelag automatizalt adatkezelesen — ideertve a profilalkotist is — alapuleo 
dontes hatilya, amely xi nezve joghatassal jarna vagy of hasonlekeppen jelentOs mertekben erintene. 
Nem alkalmazhat6 a fenti jogosultsig, ha az adatkezeles az erintett es az adatkezelO kozotti szerzOdes 
megkotese vagy teljesitese erdekeben sziikseges; meghozatalit az adatkezelOre alkaltnazand6 olyan 
unios vagy tagillami jog teszi leherOve, amely az erintett jogainak es szabadsigainak, valamint jogos 
erdekeinek vedelmet szolgral6 megfele16 intezkedeseket is megalLipit; vagy az erintett kifejezett 



hozzajarulasin alapul. 

Visszavonis joga: Az erintett jogosult arra, hogy hozzajarulasit barmikor visszavonja. A hozzijarulas 
visszavonisa nem erinti a hozzajirulison alapulO, a visszavonis elOtti adatkezeles jogszeriiseget. 
Eljarisi 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 szamat, ez a hataridO tovibbi ket hOnappal meghosszabbithato. A hataridO 
meghosszabbitasirOl az adatkezelO a kesedelem okainak megjelolesevel a kerelem kezhezveteletol 
szamitott egy hOnapon beliil tijekortatja az erintettet. Ha az erintett elektronikus iiton nyiljtotta be a 
kerelmet, a tajekortatas elektronikus iiton kerill megadisra, kiveve, ha az erintett azt miskent keri. 

Ha az adatkezelO nem test intezkedeseket az erintett kerelme nyoman, kesedelem nelkiil, de legkesObb 
a kerelem beerkezesetO1 szamitott egy hOnapon beliil tajekortatja az erintettet az intezkedes 
elmarad.isinak okair61, valamint arrOl, hogy az erintett panaszt nyiijthat be valamely feliigyeleti 
hatOsignal, es elhet birOsigi jogorvoslati jogival. A Tarsasig Kft. a kert informiciOkat es tajekortatist 
dijmentesen biztositja. Ha az erintett kerelme egyertelmiien megalapozatlan vagy — kiilonOsen 
ismetlOdO jellege miatt — ttilzO, az adatkezelO, figyelemmel a kert informaciO vagy tijekortatis 
npijtasival vagy a kert intezkedes meghozatalival lire) adminisztrativ koltsegekre eszszerii dijat 
szamolhat fel, vagy megtagadhatja a kerelem alapjan torten6 intezkedest. Az adatkezelO minden olyan 
cimzettet tajekortat az altala vegzett valamennyi helyesbitesr61, torlesrOl vagy adatkezeles-
korlitozisr61, akivel, illetve amellyel a szemelyes adatot kozoltek, kiveve, ha ez lehetetlennek bizonyul, 
vagy aranytalanul nagy erOfeszitest igenyel. Az erintettet keresere az adatkezelO tajekortatja e 
cimzettelcrOl. 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 mertekii dijat szimithat fel. Ha az erintett elektronikus uton nyujtotta be 
a kerelmet, az informacia elektronikus formitumban keriilnek rendelkezesre bocsatisra, kiveve, ha 
az erintett miskent keri. 

Az adatkezelO felhivja az erintettek figyelmet, hogy az erintettek tajekortatis keresiiket, valamint egyeni 
jogaik gyakorlisaval kapcsolatos kerelmeiket — ha azt jogszabily nem ki nem zitja — 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 

ElerhetOsegei: 

Nemzeti Adatvidelmi es Informacioszabadsag Hatosag 

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: ugyfelszolgalat@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 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 Tarsasig Altai barmilyen tipusti 
foglakortatisi jogviszonyban foglalkortatott szemely 16. eletevet be nem toltott 
gyermekeknek szemelyes adataira vonatkozo, a Tarsasig reszere megkilldendo erintetti 
nyilatkozat. 

A jelen TajekortatOban nem rogzitett jogok es kiitelezettsegek vonatkozasaban a hatalyos es 
kapcsolodo jogszabalyi rendelkezesek az iranyadOak. 

Hozzajarul6 NYILATKOZAT 
szemelyes adatok kezelesehez, drolasahoz, feldolgozasahoz 

En 	 mint a BMH Nonprofit Kft. (a 
tovabbiakban: Adatkezelo) foglalkortatisaban ilk') 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 jogirOl es az informatiOszabadsagre51 sz616 2011. evi CXII. torveny rendelkezesei az 
iranyadOak. Az adatszolgaltatis iinkentes, ugyanakkor a foglalkortatisi jogviszony soran 
ervenyesitendO jogok es kotelezettsegek teljesitesehez kotelezOen sziiksegesek. 

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

Cimzettek kategeriai es adattovabbitas: a fentiekben meghatarozottak szerint gyajtott, kezelt es 
tarok szemelyes adatokat a Tarsasig a munkaszerzOdesben, egyeb foglalkortatisi megalLipodisban 
foglalt jogok es kotelezettsegek megsertese eseten tovabbitja az illetekes hatOsagok, birosagok, egyen 
erintett szervezet szamara, garantalva es biztositva, hogy a kizarOlag azon szervezetek reszere keraljon 
tovabbitisra, amely szervezet az adott eljarassal kifejezetten erintett. 

Harmadik orszagba tovabbitas: nincsen 

Adattorlesre elokanyzott hatarido: a Tarsasignal alkalmazott munkavallal6 munkaviszony egyeb 
foglakortatisi viszonyinak megsztinesenek, megsziintetesenek idOpontjatO1 szamitott 50 ev 

A kezelt szemelyes adatok kore 

Az erintett munkavallal6 jelolt dontese alapjan megadhatO adat: teljes nev, sziiletesi nev, 
lakohely/tartozkodisi hely, sziiletesi hely es idO, iskolai vegzettsegre vonatkoz6 adatok, adOszarn, 
TAJ szam, torvenyes kepvisel6 megnevezese, oktatisi intezmeny, dokumentumok, nyelvtudist 



igazolO dokumentumok, nyelvvizsga bizonyitvany, 
Az adatok megismerhetasege: az erintett adatait kizarOlag a Tarsasig erre kulon feljogositott 
munkavallalOi, az erintett adatvedelmi felelOs, felettes szakterilleti vezetO, ligyvezetO ismerhetik meg 
es kezelhetik. 

Jelen hozzajirul6 nyilatkozat alairasival kifejezetten hozzajirulok ahhoz, bogy a Tarsasig kiskorti, 
16. eletevet be nem toltott gyermekemr451 kozolt valamennyi szemelyes adatit annak a Tarsasighoz 
torten beerkezeset kovetO 5 evig kezelje. 

Hozzajarulok, hogy az AdatkezelO reszemre postai titon levelet, elektronikus fiton e-rnailt hildjon. 
Ezen hozzajirulO nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik szemely reszere torten 
atadasara, ez a torvenyben in kivetelekkel kizarOlag az elOzetes hozzajirulasommal tortenhet. Jelen 
hozzajirulo nyilatkozat birmikor korlatozas, feltetel es indoldis nelkiil visszavonhatO. Kijelentem, 
hogy ezen hozzajarulasomat onkentesen, minden kiilsO befolyas nelkfil, a megfele16 tajekortatis es a 
vonatkozO jogszabilyi rendelkezesek ismereteben tettem meg. 

Kelt:  	 ev 	 ho 	nap 

NyilatkozattevO alit'rasa 

BMH Nonprofit Kft. 

Egyeb torvenyes kepviselO aliirasa 

Az adatkezelesi tajekortatoban foglaltakat megertettem, tudomasul vettem: 

Kelt. 	 

Erintett alairasa 



12. melleklet a munkavallalok es egyeb foglalkortatottak munkaltato ellenorzes 

szemelyes adatainak kezeleserol szolo adatvedelmi tajekortato 

ADATVEDELMI ES ADATKEZELESI TAJEKOZTATO 

I. 	Jelen dokumentum celja: 

A jelen dokumentum celja, hogy rOgzitse a BMH Nonprofit Kft. (szekhely: 3527 Miskolc, Beseny6i ut 
26.) (a tovabbiakban: Tarsasig) iltal alkalmazott foglalkortatott szemelyek munkaellenorzesi eljiras 
soran alkalmazando adatvedelmi es adatkezelesi elveket es politikat. Celja tovibbi, hogy a BMH 
Nonprofit Kft. altal kezelt valamennyi foglalkortatott munkaellenorzesevel kapcsolatos szemelyes adat 
kezelesere, tirolisira, tovabbitisara, torlesere, megsemmisitesere, az egyes erintetti jogok gyakorlasira 
vonatkozO adatvedelmi, adatkezelesi szemponth egyseges feltetel es normarendszert rogzitse. 

A Tirsasig mtikodese 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 vedelmerol es az ilyen adatok szabad 
valamint a 95/46/EK iranyelv hatilyon kivill helyezeserol szolo 2016/679 Rendeletben foglaltak 
betartasara. 

Jelen adatvedelmi es adatkezelesi tajekortat6 az informackis onrendelkezesi jogrol es az 
informacioszabadsigr61 szolo 2011. evi CXII. torveny (a tovibbiakban: Info tv.), valamint a Munka 
Torvenykonyvereil szolo 2012. I. torveny rendelkezesinek megfeleloen keriil rogzitesre. 

Az Adatkezelo adatai: BMH Nonprofit Kft. („Adatkezel6"). 
Szekhelye: 3527 Miskolc, Beseny6i lit 26. 
Kepviseli: Csehovitsne Nagy Zsuzsanna 
E-mail time: infoObnihnonprofit.hu  
Adatvedelmi tisztviselO neve: dr. Nyilas Krisztina 
Adatvedeltni tisztvisel6 elerhetOsege: info@bmhnonprofit.hu  

II. Fogalom meghatarozasok 

1. erintett:• birmely meghatirozott, szemelyes adat alapjin azonositott vagy - kozvetlenill vagy kozvetve 
- azonosithato termeszetes szemely. Erintett tehat az adatkezelo szolgaltatasait igenybe vevi5 nem 
termeszetes partnerenek kepviseloi, kapcsolttartoi, munkavM1gloi. 

2. szemelyes adat azonositott vagy azonosithato termeszetes szemelyre („erintett") vonatkozo bannely 
informaci45; azonosithato az a termeszetes szemely, aki kozvetlen vagy kozvetett modon, kiilonosen 
valamely azonosit6, peldaul nev, szam, helymeghatarozo adat, online azonosit6 vagy a termeszetes 
szemely testi, fiziologiai, genetikai, szellemi, gazdasigi, kulturalis vagy szocialis azonossigara 
vonatkozo egy vagy tobb tenyez6 alapjan azonosithato; 

3. adatkezeles: a szemelyes adatokon vagy adatillominyokon automatizilt vagy nem automatizilt 
modon vegzett barmely miivelet vagy miiveletek osszessege, igy a grijtes, rogzites, rendszerezes, 
tagolas, tirolas, atalakitas vagy megvaltortatis, lekerdezes, betekintes, felhasznalas, kozles tovabbitas, 
terjesztes vagy egyeb modon torteno hozziferhetove tetel atjan, osszehangolas vagy osszekapcsolas, 
korlitozas, tortes, illetve megsemmisites; 4. adattovibbitis: az adat meghatirozott harmadik szemely 



szamira torten hozzaferhetOve tetele. 
4. adattorles: az adat felismerhetetlenne tetele oly modon, hogy a helyreallitasa tobbe nem lehetseges. 

5. adatkezelt• adatkezelO: 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) vonatkozO donteseket meghozza es 
vegrehajtja, vagy az adatfeldolgozOval vegrehajtatja. Jelen, a munkavallal6i munkaerOfelvetelhez 
kapcsolodo szemelyes adatok kezelesehez kapcsolOdOan az adatkezelO a BMH Nonprofit Kft.. 
iigyvezetOje altal kfilon erre a feladatra meghatirozott munkavillalOi 

III. A szemelyes adatok kezelesenek alapelvei 

36. A szemelyes adatok kezeleset jogszertien es tisztessegesen, valamint az erintett szimara 
atlithatO mOdon kell vegezni („jogszeriiseg, tisztesseges eljaras es itlithatOsig"); 

37. A szemelyes adatok gytijtese csak meghatirozott, egyertelmii es jogszerti celbol tortenhet, es 
azokat a Tarsasig nem kezelheti ezekkel a celokkal ossze nem egyeztethetO mOdon. Nem 
tninOsiil az eredeti cellal ossze nem egyeztethetOnek a kozerdekil archivalis celjabol, 
tudomanyos es tOrtenelmi kutatisi celbOl vagy statisztikai celb61 torten tovabbi adatkezeles 
(„celhoz kotottseg"); 

38. Az adatkezeles celjai szempontjabol megfelelOek es relevinsak kell, hogy legyenek, es a 
sziiksegesre kell korLitozOdniuk („adattakarekossig"); 

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

40. A szemelyes adatok tarolasinak olyan formaban kell tortennie, amely az erintettek azonositisat 
csak a szemelyes adatok kezelese celjainak eleresehez szfikseges ideig teszi leherOve; a 
szemelyes adatok ennel hosszabb ideig torten tirolisara csak akkor keriilhet sor, amennyiben 
a szemelyes adatok kezelesere kozerdekti archivilas celjabol, tudominyos es tortenelmi kutatisi 
celbol vagy statisztikai celbOl keriil majd sor („korlatozott tarolhatOsig"); 

41. Az adatvedelmi rendelkezesek kezeleset oly mOdon kell vegezni, bogy megfele16 technikai vagy 
szervezesi intezkedesek alkalmazasival biztositva legyen a szemelyes adatok megfele16 
biztonsiga, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelesevel, veletlen elvesztesevel, 
megsenunisitesevel vagy karosodasival szembeni vedelmet is ideertve („integritas es bizalmas 
jelleg"). 

42. A Tarsasag felelOs az elOzOekben meghatitozott alapelvek szerinti megfelelesert, tovabba 
kepesnek kell lennie e megfeleles igazolisara („elszamoltathatOsig"). 

A munkaltato ellenOrizheti a mtutkavallalOkat a munkaviszonybOl ered6 kotelezettsegek 
teljesitese celjabol munkaviszonnyal iisszeftigg6 magatartisa koreben. Az ellenOrzesre a 
munka torvenykonyve [11.§ (1)42)] ad jogalapot, amely a Tirsasig jogos erdeket 
velelmezi. 

A tarsasignal e-mail cimet, bizonyos beosztasolchoz ceges telefont kapnak a 
munkavallalOk es egyeb foglalkortatottak. Az irodai dolgozOk szarnara a ceg 
szamitogepet (laptop, asztali gep formajaban) is biztosit. 

Mivel Tirsasig tulajdonat kepez6 szemelyi szamitogepeket es laptopokat, ceges e-mail 
cimeket a ceg munkavegzes celjabol biztositja, igy amennyiben a munkavallal6 ezen 
eszkozokon maganceln szemelyes adatait (pl.: csaladi fotOk, telefonkOnyvek, sajat 
adatbazisok stb.) tarolja, tigy Tarsasig a szamitOgep ellenOrzese sorin ezeket az 
adatokat is megismerheti. Ezen adatkezeles ellen kifogissal nem elhet a munkavallaki, 
mert a nem munkavegzes celjabOl torten, de a Tirsasigi eszkozon val45 szemelyes 
adatok tirolasa az adatkezeleshez torten erintetti hozzajarulisnak minOsiil. Errol 
(illetve az archivalis es a rendszergazdai tevekenyseg tenyer61) a munkavillalOkat az 



eszkozok hasznalata elOtt irisban tajekortatja a Tirsasig. 

Mindazon e-mail cimek, amelyekben a Tarsasig neve kiterjeszteskent benne foglaltatik 
(...@bmhnonprofithu), a Tarsasig tulajdonat kepezik. Ezen cimeken a Tirsasig 
munkavi llalOi altal folytatott levelezes munkacelti levelezesnek minOsiil. Az ilyen cimeken 
folytatott levelezesbe a Tarsasig megfele16 jogalap eseten jogosult betekinteni. A 
Tarsasig jogosult a fent nevezett cimeken folytatott levelezesek meghatirozott 
idOkozonkenti biztonsigi mentesere, az elektronikus levelez6 rendszer 
folyamatossiganak es stabilitasinak erdekeben adatbiztonsigi okokbOl sajat eszkozein 
birmilyen illomany torlesere. 
Amennyiben a munkavallal6 „...@bmhnonprofithu" ceges e-mail cimen talalhato 
leveleiben magincehi szemelyes adatait, kifejez e ft ut alas nelkit 1, to rolj a, ogy a 
Tirsasig az e-mail cim ellencirzese soran ezeket az adatokat is megismerheti. Ezen 
adatkezeles ellen kifogissal nem elhet a munkavilla16, men a nem munkavegzes celjabol 
torten, de a tarsasigi e-mail cimen valo szemelyes adatok tarolisa az adatkezeleshez 
torten erintetti hozzajarulasnak minOsiilnek. 

A munkiltatO jogosult ellenOrizni a munkahelyi postafiOkot es internet hasznalatot. 
Mindemellett fOszabily szerint a magancelu levelek tartahnit a munkaltato 
munkaviszonyba fakadO jogosultsig ervenyesitese soran sem jogosult megismerni. 

IV. Az internet hasznalatanak ellenOrzese 

A fenti szabilyok ervenyesek az intemethasznilatra is. Az internet hasznalat munkaidOben 
csak tarsasigi celokra engedelyezett. Emiatt az internetezesi adatok ceges adatoknak 
minOsiilnek. Amennyiben egy ellenOrzes soran a Tarsasag ezeket megismeri, ezek elveszifik 
szemelyes adat-jelleguket, illetve ezek megismeresere es tarolasara az Info tv. 5.§ (1) a) 
szerinti erintetti hozzajarulas ad jogalapot. 

V. Munkavedelem, munkara alkahnas allapot munkavedelmi vizsgalata 

A Tarsasag Munkavedehni Szabilyzatinak elkesziteset, karbantartasit es bizonyos, a 
munkavedeletnmel osszefiigg6 oktatasokkal, illetOleg ellenOrzesekkel kapcsolatos 
szakmai tevekenyseget kiilsO ceg szerzOdes alapjan latja el. A Tarsasig a megbizott 
villalkozasnak nem ad at munkavallaloi szemelyes adatot, azonban a munkavedelemtnel 
Cisszefiiggesben eljarisok, illetOleg rendszeres oktatisok soran, valamint az esetleges 
munkabalesetek alkalmaval, illetOleg ellenOrzesek eseten a megbizott vallalkozas a 
megbizO erdekeben eljarva az erintettektO1 vesz fel, illetve kezel szemelyes adatot. A 
munkabalesetek alkalmaval a szemelyes azonositOkon till az esemeny reszletes leirasival 
az egeszsegi alLapotra vonatkozo szemelyes adat rogzitesere is sor keriil. 

adatkezeles celja:  a Tirsasig jogos iizleti erdekeinek megfelelOen a munkavillalOk Mt. 
11. § (1) szerinti ellenOrzese, igy kiilonosen a munkavillalonak biztositott szamitOgep, 
e-mail cim es intemet-hozzaferes ellenOrzese. 

kezelt ada tok ko re:  az ellenOrzes soran rogzitett szemelyes adatok, igy kiilonosen 
magan e-mail cimek, magan telefonszamok, fenykepek, sajat szamitOgepes 
dokumentumok, intemetes bongeszesi elOzmenyek, cookie-k, munkajogviszony ellatasa 
soran eszlelt jogsertes tenye, a jogsertes leirisa, 

adatkezeles jog alapja: 2012. evi I. torveny rendelkezeseinek betartisa. az  adatkezelO 
jogos erdeke. erdekrnerlegelesi teszt mellekelve, GDPR rendelet 6. thick (1) bekezdes f.) 
pont 



adattarolas hatarideje a Tarsasig tulajdonaban allo eszkozok vonatkozasiban:  az 
adatkezelesi cel megvalosulasaig, de maximum a munkaviszony fennallasaig. 

Cimzettek kore: munkavallalo egyeb foglalkortatott kozverien felettese, munkaltathi 
jogkort gyakorhi iigyvezetO 

Harmadik orszagba tovabbitas: nincsen 

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

VI. 	Munkara kepes allapot vizsgalata 

A Tarsasig munkavallaloit alkoholszondas ellenOrzesnek vetheti ala. Az alkoholszondas 
ellenOrzes munkaidO alatt barmikor megtortenhet. A vizsgalatrOl minden esetben 
dokumentaci6 kesziil: a pozitiv mintarol vagy a vizsgalat megtagadasar61 jegyzOkonyvet 
kell felvenni. A jegyzOkonyvbe az alabbi adatok keriilnek: nev, datum, vizsgilat helye/ideje, 
a vizsgalatot vegzO szemely, tamik megnevezese, a vizsgalat soran hasznalt alkoholszonda 
tipusa, megallapitott alkoholszint, az ittassigra utalO jelek, a vizsgalt dolgoz6 allaspontja, 
intezkedes. 

Az Mt. 52. § (1) bek. a) pontja rogziti, bogy a munkavallalo koteles a munkaltatio altal 
elOirt helyen es id6ben munkara kepes allapotban megjelenni. 

Az Mvtv. 60.§ (1) ertelmeben a munkavallal6 csak a biztonsigos munkavegzesre alkalmas 
illapotban, a munkavedelemre vonatkozO szabilyok, utasitasok megtartasival, a 
munkavedelmi oktatisnak megfelel6en vegezhet munkat. A mimkavallal6 koteles 
munkatirsaival egyiittiniikodni, es munkijat tigy vegezni, hogy ez sajat vagy mas egeszseget 
es testi epseget ne veszelyeztesse. 

A Tarsasig minden munkakorre vonatkozOan tiltja, hogy a munkavall2loi alkoholos 
befolyisoltsig alatt tarteakodjanak a Tina* teriileten. 

A tarsasig a biztonsagos munkavegzes kiivetelmenyeit ki2lakitand6 kotelezettsegenel fogva 
koteles rendszeresen meggyOzOdni arr61, bogy a munkavallalok megtartjak-e a rajuk 
vonatkozo rendelkezeseket. A munkajogi elOirasok betartisanak ellenOrzesere vonatkozo 
szabilyokat mind az Mt., mind az Mvt. pontositja. 

Mt. 11.§ (1) A munkaltato a munkavallalot csak a munkaviszonnyal osszeftigg6 magatartasa 
koreben ellenOrizheti. A munkaltat6 ellenOrzese es az annak soran alkalmazott eszkozok, 
mOdszerek nem jarhatnak az emberi meltOsig megsertesevel. A munkavallal6 maginelete 
nem ellenOrizheto. 

Mvt. 54.§ (7) z egeszseget nem veszelyeztetO es biztonsagos munkavegzes erdekeben a 
munkaltatO koteles rendszeresen meggyOzOdni arrol, bogy 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 
munkavallal6 emberi mehOsiganak megsertesevel. 



Az adatkezeles celja: munkara kepes allapot ellenOrzese munkavedelmi celb61. 
A kezelt adatok kore: nev, datum, vizsgaLat helye/ideje, a vizsgalatot vegzO szemely, tamik 
megnevezese, a vizsgilat sorin hasznalt alkoholszonda tipusa, megallapitott alkoholszint, az 
ittassigra utal6 jelek, a vizsgalt dolgoz6 allaspontja, intezkedes. 
Az adatkezeles jogalapja: Mt. 11.5 (1)-(2), Mvt. 60.§ (1), az adatkezelO tarsasag jogos erdeke 
Adattarolas id6tartama: az ellenOrzesbOl fakad6 jogok es kotelezettsegek altal megalapozott 
igenyek emenyesitesere nyitva ill6 hataridO. 

Adattovabbitas: nem tortenik 

Harmadik orszagba torteno adaftovabbitas: nem tortenik 

Cimzettek Wire: munkavalla16, foglalkortatott kozveden felettes vezetOje, az ellenorzest vegzO 
munkatirs, a munkaltat6i jogkort gyakor16 iigyvezetO 

VII. Technikai es szervezesi intezkedesek: a BMH Nonprofit Kft. a kozolt szemelyes 
adatok kezelesehez sziikseges technikai, informatikai eszkozoket tigy vaksztja meg es 
iizemelteti, hogy az adat kizarOlag az arra feljogositottak szamara legyen hozzaferhetO, 
hitelessege es hitelesitese biztositott legyen, valtozadansaga igazolhat6, es a jogosulatlan 
hozzaferes ellen vedett legyen 

VIII. AdatkezelO semmilyen koriilmenyek kozott nem gyfijt kiikeleges 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 illapotra, a koros szenvedelyre, a szexmilis eletre, 
valamint biintetett elOeletre vonatkoznak. 

Adatvedelmi incidens eseten az AdatkezelO indokolatlan kesedelem nelkill, legkesObb 72 
Oraval azutan, hogy az adatvedelmi incidens a tudomisara jutott, bejelenti a feliigyeleti 
hatOsignak, kiveve, ha az adatvedelmi incidens valOsziniisithetOen nem jar kockizattal a 
termeszetes szemelyek jogaira es szabadsigaira nezve. Azon nem vart esetben, ha a 
bejelentes nem tortenik meg 72 Oran belul, Adatkezeki a bejelenteshez mellekeli a kesedelem 
igazolisara szolgal6 indokokat is. 

Amennyiben az adatvedelmi incidens valOszintlisithetOen 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 kocl6zattal jar6 
adatvedelmi incidenssel kapcsolatos tajekortatisa soran: 

• vilagosan es kozerthetOen ismerteti az adatvedekni incidens jelleget; 
• infonnici6t nytljt a tovabbi tajekortatist ad6 egyeb kapcsolattart6 never61 es 
elerhetOsegeirOl; 
• ismerteti az adatvedelmi incidensbOl eredO, valeoszinfisithetO kovetkezmenyeket; 
• ismerteti az AdatkezelO altal az adatvedelmi incidens orvoslasira tett vagy tervezett 
intezkedeseket, beleertve adott esetben az adatvedelmi incidensbOl ered6 esetleges 
hatranyos kovetkezmenyek enyhiteset celz6 intezkedeseket. 

A szemelyes adatok kezelese tekinteteben a Tirsasig a hatilyos es iranyad6 jogszabilyi 



rendelkezesek szerint jar el Az erintettelmek joguk van az adatkezelessel kapcsolatos 
jogaikat ervenyesittetni a jogszabilyi elOirisok szerint elOirisai szerint. 

A Tarsasig kotelezi magat, hogy gondoskodik az adatok biztonsigar61, megteszi tovabbi 
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 megsetnmisiileset, jogosulatlan felhasznaLisat, jogosulatlanul 
harmadik szemely szamara azokhoz torten6 hozzafereset es jogosulatlan megvaltortatisit. 

XI. Adat es informaciofeldolgozas 

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

XII. Adattovabbitas lehetosege 
A Tarsasig mint adatkezelO jogosult es koteles minden olyan rendelkezesere alio es altala 
szabilyszenien tarolt szemelyes adatot az illetekes hatOsagolmak tovabbitani, amely adattovabbitisiza 
of jogszabily vagy jogerOs hatOsigi kotelezes kotelezi. Ilyen adat tovabbitisa, valamint az ebbOl 
szarmazO kovetkezmenyek miatt adatkezelO nem tehetO felelOsse. 

IX. 	Nem az etintett61 szarmaz6 szemelyes adatok kezelesere vonatkozo szabalyok: 

Ha az erintett szemelyes adatait a Tarsasag nem az erintettOlszerezte meg, tigy az adatkezelO Tarsasig 
az erintett rendelkezesere bocsatja a jelen adatvedehni tajekortatOban reszletesen meghatirozott 
valamennyi erintettet erintO szemelyes adat kezelesere vonatkozO informaciOt, a Tarsasig annak 
tudomisra jutasit61, megszerzeset61 szamitott esszeni hatiridOn 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) else) kapcsolatfelvetelkor meg kell tortennie erintetti 
reszrOl. Ha az adatkezelO a szemelyes adatokat a megszerzesiik celjatO1 elter6 celra kivinja hasznalni 
vagy az eredeti celt61 elter6 celra kivinja hasznalni, tigy valamennyi relevans az elOzO pontokban 
reszletesen ismertetett informaciOkrOl sziikseges az erintettet tajekortatni. 

Ilyen esetben az adatkezelO tajekortatja az erintettet a szemelyes adatok forrisar61, adott esetben arrO1 
is, hogy az adatok nyilvanosan hozzaferhetO forrisokb61 szarmaznak-e, illetve az altala kezelt 
szemelyes adatok korer61. 

XIII. Jogervenyesites Wiz& szabalyai 

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

Az erintett a jelen tajekortatO melleldetekent becsatolt es annak elvaLaszthatatlan 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 kivetelevel - torleset, visszavonasit, az adatkezeles 
korlatozasit, valamint elhet adathordozasi-, es tiltakozasi jogival az adat felvetelenel jelzett modon. 



Ariathato tajekortatashoz vale jog: Az erintett kerelmere a Tarsasig megfelele intezkedeseket hoz 
annak erdekeben, hogy az erintettek reszere a szemelyes adatok kezelesere vonatkozo, a GDPR 13. es 
a 14. cikkben emlitett valamennyi informaciet es a 15-22. es 34. cikk szerinti minden egyes 
tajekortatist tomor, itlithatO, erthet6 es konnyen hozzaferhet6 formaban, vilagosan es kozertheteen 
megfogalmazva nyajtsa. 

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 kovetkez6 informaciokhoz 
hozzaferest kapjon: az adatkezeles celjai; az erintett szemelyes adatok kategerial; azon cimzettek vagy 
cimzettek kategeriii, akikkel, illetve amelyekkel a szemelyes adatokat kezeltek vagy kozolni fogjak, 
ideertve kfilonosen a harmadik orszagbeli cimzetteket, illetve a nemzetkozi szervezeteket; a szemelyes 
adatok tarolisinak tervezett idetartama; a helyesbites, torles vagy adatkezeles korlitozasinak es a 
tiltakozas joga; a fehigyeleti hatesighoz cimzett panasz benyajtasinak joga; az adatforrisokra 
vonatkoz6 informacio; az automatizalt donteshozatal tenye, ideertve a profilalkotast is, valamint az 
alkalmazott logikara es arra vonatkoz6 erthet6 informaciok, hogy az ilyen adatkezeles milyen 
jelentOseggel bir, es az erintettre nezve milyen varhat6 kovetkezmenyekkel jar. Szemelyes adatok 
harmadik orszigba vagy nemzetkozi szervezet reszere torten6 tovabbitasa eseten az erintett jogosult 
arra, hogy tajekortatist kapjon a tovabbitasra vonatkoz6 megfele16 garancialtr61. 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, eszszera mertekii 
dijat szamithat fel. Az erintett kerelmere az informaciekat a Tarsasag elektronikus formaban 
szolgaltatja. A tajekozedishoz vale jog irisban az info@bmhnonprofit.hu  elerhetesegen keresztiil 
gyakorolhath. Az erintett reszere keresere — szemelyazonossiganak hitch erdem16 igazolisa es 
beazonositisit koveteen — szOban is adhat6 tajekortatis. 

Helyesbites joga: Az erintett kerheti a Tarsasag 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 torolie a ra vonatkoz6 szemelyes 
adatokat: 

• szemelyes adatokra mar nincs sziikseg abb61 a celb61, amelybel azokat gyajti5ttek 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 jogszerii ok az adatkezelesre; • 
a szemelyes adatokat jogellenesen kezeltek; 

• a szemelyes adatokat az adatkezelere alkalmazand6 tunes vagy tagallami jogban dein jogi 
kotelezettseg teljesitesehez torelni kell; 

• a szemelyes adatok gyajtesere informacies tarsadalommal osszefiigg6 szolgaltatisok kinalisaval 
kapcsolatosan kerult sor. Az adatok torlese nem kezdemenyezhet6, ha az adatkezeles sziikseges: a 
velemenynyilvanitas szabadsigahoz es a tajekozedishoz vale jog gyakorlasa celjab61; a szemelyes 
adatok kezeleset eleire, az adatkezelere alkalmazand6 unios vagy tagallami jog szerinti kotelezettseg 
teljesitese, illetve keszerdekb61 vagy az adatkezelore ruhazott kozhatalmi jogositvany gyakorlasa 
kereteben vegzett feladat vegrehajtisa celjab61; a nepegeszsegfigy terfiletet erint6, vagy archivilasi, 
tudomanyos es tortenelmi kutatisi celb61 vagy statisztikai celb61, kozerdek alapjan; vagy jogi igenyek 



elOterjesztesehez, ervenyesitesehez, illetve vedelmehez. 

Az adatkezeles korlatozisahoz vale) jog: Az erintett keresere a Tarsasig korlatozza az adatkezelest, 
ha az alibbi feltetelek valamelyike teljesid: 

• 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 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 all esik, a szemelyes adatokat a tirolas 
kivetelevel csak az erintett hozzajarulasival, vagy jogi igenyek elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy 
vedelmehez, vagy nth tenneszetes vagy jogi szemely jogainak vedelme erdekeben, vagy az Unio, illetve 
valamely tagallam fontos kozerdekebOl lehet kezelni. A Tarsasig az erintettet az adatkezeks 
korlatozasanak feloldisirol elOzetesen tajekortatja. 

Adathordozashoz val6 jog: az erintett jogosult arra, hogy a ra vonatkozO, altala az adatkezelO 
rendelkezesere bocsatott szemelyes adatokat tagolt, szeles korben hasznalt, geppel olvashat6 
formatumban megkapja, es ezeket az adatokat egy masik adatkezelOnek tovabbitsa. 

Tiltakozas joga: Az erintett jogosult arra, hogy a sajat helyzetevel kapcsolatos okokb61 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 alapul6 profilalkotist 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 kezekse 
kozvetlen iizletszerzes erdekeben tortenik, az erintett jogosult arra, hogy barmikor tiltakozzon a ra 
vonatkozO szemelyes adatok e celbol torten kezelese ellen, ideertve a profilalkotast is, amennyiben az 
a kozveden iizletszerzeshez kapcsokklik. A szemelyes adatok kozveden iizletszerzes erdekeben torten 
kezelese client tiltakozas eseten az adatokat e celb61 a Tarsasag. nem kezeli. 

Automatizalt donteshozatal 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 joghatassal jar= vagy of hasonlOkeppen jelentOs mertekben erintene. 
Nem alkalmazhat6 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 szolgale megfele16 intezkedeseket is megalLapit; vagy az erintett kifejezett 
hozzajandasin alapul. 

Visszavonas joga: Az erintett jogosult arra, hogy hozzajarulasit barmikor visszavonja. A hozzajarulas 
visszavonasa nem erinti a hozzajarulason alapulO, a visszavonas elOtti adatkezeles jogszeniseget. 
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 nyoman hozott intezkedesekrOl. Sziikseg eseten, figyelembe vive a kerelem Osszetettseget es 
a kerelmek szamit, ez a hataridO tovabbi ket hOnappal meghosszabbithatO. A haniridO 
meghosszabbitisar61 az adatkezel6 a kesedelem okainak megjelolesevel a kerelem kezhezvetelet61 
szamitott egy hOnapon beliil tajekortatja az erintettet. Ha az erintett elektronikus Uton nyUjtotta be a 
kerehnet, a tajekortatas elektronikus Uton keriil megadisra, kiveve, ha az erintett azt maskent keri. 

Ha az adatkezelO nem test inthzkedeseket az erintett kerelme nyoman, kesedelem nelkiil, de legkesObb 
a kerelem beerkezeset61 szamitott egy hOnapon belul tajekortatja az erintettet az intezkedes 
elmaradasinak okair61, valamint =61, hogy az erintett panaszt nyUjthat be valamely feliigyeleti 
hatosignil, es elhet birOsigi jogorvoslati jogival. A Tirsasig Kft. a kert informaci6kat es tijekortatist 
dijmentesen biztositja. Ha az erintett kerelme egyertelintien megalapozatlan vagy — kiilonosen 
ismetlOdO jellege miatt — nilz6, az adatkezel6, figyelemmel a kert informaciO vagy tajekortatas 
nyajtasival vagy a kert intezkedes meghozatalival jarci adminisztrativ koltsegekre eszszeril dijat 
szamolhat fel, vagy megtagadhatja a kerelem alapjan torten intezkedest. Az adatkezel6 minden olyan 
cimzettet tajekortat az altala vegzett valamennyi helyesbitesr61, torlesrOl vagy adatkezeles-
korlatozisr61, akivel, illetve amellyel a szemelyes adatot kozoltek, kiveve, ha ez lehetetlennek bizonyul, 
vagy aranytalanul nagy erOfeszitest igenyel. Az erintettet keresere az adatkezel6 tajekortatja e 
cimzettekra. Az adatkezel6 az adatkezeles thrgyat kepez6 szemelyes adatok masolatat az erintett 
rendelkezesere bocsatja. Az erintett altal kert tovabbi masolatokert az adatkezel6 az adminisztrativ 
koltsegeken alapulO, eszszeril mertekti dijat szimithat fel. Ha az erintett elektronikus Uton nylijtotta be 
a kerelmet, az informaci6k elektronikus formatumban kerillnek rendelkezesre bocsatisra, kiveve, ha 
az erintett maskent keri. 

Az adatkezel6 felhivja az erintettek figyelmet, hogy az erintettek tajekortatas keresiiket, valamint egyeni 
jogaik gyakorlisival kapcsolatos kerelmeiket — ha azt jogszabily nem ki nem zarja — az 
info@bmhnonprofit.hu  curare kiildhetik meg 

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

ElerhetOsegei: 

Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsig Hatosig 

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 birosag az iigyben soron kiviil jar el. Azt, 



bogy az adatkezeles a jogszabilyban foglaltaknak megfelel, az adatkezel6 koteles bizonyitani. Abban 
az esetben, ha az adatkezel5 az erintett adatainak jogellenes kezelesevel vagy az adatbiztonsig 
kovetelmenyeinek megszegesevel az erintett szemelyisegi jogat megserti, az erintett az adatkezelotO1 
serelemdijat kovetelhet. 



13. melleldet a Tarsasag altal megkotott szerzfidesekkel, megallapodasokkal erintett 
vallalkozasok kapcsolattartoi szemelyes adatainak kezeleserol 

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

Hozzajarul6 NYILATKOZAT 
szemelyes adatok megismetesehez es kezelesehez 

En 	 mint 
	 tarsasig kapcsolattartojakent megjelolt termeszetes 
szemely, mint Erintett, hozzajarulok a BMH Nonprofit Kft. (tovirbbiakban: Adatkezelci/Tarsasig) es 
	  kozott letrejiitt megallapodsaban kozolt szemelyes adataim 
kezelesehez, az alabbi feltetelekkel. 

Az adatkezelesre az Europai Parlament es a Tanks (EU) 2016/679 rendelete az informiciOs 
onrendelkezesi jogar61 es az informaciOszabadsigr61 szolo 2011. evi CXII. torveny rendelkezesei az 
iranyadoak. Az adatszolgaltatis onkentes. 

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

Az adatkezeles celja: a Tarsasig altal megkiitend6 megallapodisok, szerzOdesek szerinti 
kapcsolattarthi min6seg szerinti szemelyes adatok kezelehetOsege, a szerzodesben, megillapodisban 
foglaltak tirsasig altali betarthatOsiga 

Erintettek kategOriai:, a Tarsasig es a szerzodo partner kapcsolattartojakent megjelolt termeszetes 
szemely 

Cimzettek, azaz a kezelt szemelyes adatok megismeresere jogosultak kore, kategoriai: a 
Tirsasig agyvezetOje, a Tarsasag jogi munkatirsa, a Tarsasig iktatisert feleleis munkavillaloja, a 
Tirsasig titkirsiga, a Tirsasig gazdasigi szakterillete, esetlegesen az Tarsasag IT vezetOje 

Harmadik orszagba tovabbitas: nem tortenik 

Adattovabbitas: kizarolag a Tirsasigon belill, kizirOlag a szemelyes adatok kezelesere feljogositott 
munkavallalok reszere tortenik a Tarsasignal adattovabbitis 

Adatkezeles idotartama: azon jogviszonybol eredo jogok es kotelezettsegek ervenyesithet6segenek 

eleviileseig tart, amely jogviszony kapcsin az Adatkezel6 a szemelyes adatokat kezeli, olyan adatok 

vonatkozasaban, amelyek bizonylatokra keriilnek, es a bizonylat a konyvviteli elszamolist timasztja 

ala, az adatkezeles ideitartama a 2000. evi C. tOrveny 169. § (2) bekezdese alapjan legalibb 8 evig. 

Jelen hozzajirulo nyilatkozat alairasival kifejezetten hozzajirulok ahhoz, hogy a Tarsasig az altalam 
kepviselt vallalkozassal megkotott szerzeides 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 riton levelet, elektronikus Uton e-mailt 



Ezen hozzajarulo nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok hartnaclik szemely reszere torteno 
aradasara, ez a torvenyben in kivetelekkel kizarOlag az elozetes hozzajarulasommal tortenhet. Jelen 
hozzajitulo nyilatkozat bartnikor korlatozas, feltetel es indoklas nelkiil visszavonhat6. Kijelentem, 
hogy ezen hozzajarulasomat onkentesen, minden kiilso befolyas nelkiil, a megfelelo tajekortatas es a 
vonatkoz6 jogszabilyi rendelkezesek ismereteben tettem meg. 

Kelt: 
	 ev 	 ho 	nap 

trintetti jogokr61 sz616 tajekortat6 

Az AdatkezelO semmilyen korillmenyek kozott nem gyiljt kiihinleges 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 illapotra, a kOros szenvedelyre, a szexuilis eletre, valamint biintetett elOeletre vonatkoznak. 

Adatvedelmi incidens eseten az AdatkezelO indokolatlan kesedelem nelkiil, legkesObb 72 Oraval azutan, 
hogy az adatvedelmi incidens a tudomisara jutott, bejelenti a fehigyeleti hatOsignak, ldveve, ha az 
adatvedelmi incidens valOszimisithethen nem jar kockizattal a termeszetes szemelyek jogaira es 
szabadsigaira nezve. Azon nem via esetben, ha a bejelentes nem tortenik meg 72 Oran behil, 
AdatkezelO a bejelenteshez mellekeli a kesedelem igazolasira szolgi16 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 valOszimisithetOen magas kockizattal jarO adatvedelmi 
incidenssel kapcsolatos tajekortatisa sorin: 

• vilagosan es kozerthetOen ismerteti az adatvedelmi incidens jelleget; 
• informaciot nytijt a tovabbi tijekortatist adO egyeb kapcsolattartO neverol es elerhetosegeirOl; 
• ismerteti az adatvedelmi incidensb61 ered6, valoszinusithetei kovetkezmenyeket; 
• ismerteti az Adatkezelo aka' az adatvedelmi incidens orvoslisara tett vagy tervezett 

intezkedeseket, beleertve adott esetben az adatvedelmi incidensb61 ered6 esetleges hatranyos 
kovetkezmenyek enyhiteset celzo intezkedeseket. 

Jogervenyesites kozos szabilyai 

Az Info tv., valamint az Europai Parlament es a Tanics (EU) 2016/679 rendelete alapjan az erintett 
jogai a kovetkezOk fiiggetleniil attol, hogy a szemelyes adat az erintettol vagy mas forrisbol szarmazik: 
atlithat6 tajekortatas joga, hozzaferes joga, a helyesbites joga, adathordozhatOsighoz vale) jog, az 
„elfeledteteshez vale) jog", tiltakozashoz vale) jog, az adatkezeles korlatozasahoz vale) jog, visszavonas 
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, visszavonasat, az adatkezeles 
korlitozasit, valamint elhet tiltakozasi jogitval az adat felvetelenel jelzett modon. 



Atlathate tajekortatashoz vale, jog: Az erintett kerelmere a Tirsasig 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 tome); atlithatO, erthetO es konnyen hozzaferhetO formaban, viligosan es kozerthetOen 
megfogalmazva nylijtsa. 

Az erintett hozzaferesehez vale, jog: Az erintett jogosult arra, hogy az adatkezelOtO1 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 adatkezeks celjai; az erintett szemelyes adatok kategOriii; azon citnzettek vagy 
citnzettek kategOriii, akikkel, illetve amelyekkel a szemelyes adatokat kozoltek vagy kozolni fogjak, 
ideertve kfilonosen a harmadik orszagbeli cimzetteket, illetve a nemzetkozi szervezeteket; a szemelyes 
adatok tarolasinak tervezett idOtartama; a helyesbites, torles vagy adatkezeks korlatozasinak es a 
tiltakozas joga; a felfigyeleti hatOsighoz cimzett panasz benyajtasinak joga; az adatforrisokra 
vonatkozO informaciO; az automatizalt donteshozatal tenye, ideertve a profil2lkotast 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 tovabbitisra 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 alapulO, eszszerii mertekti 
dfjat szamithat fel. Az erintett kerelmere az infortniciOkat a Tarsasig elektronikus formaban 
szolgaltatja. A tajekozOdishoz vale' jog irisban az info@bmhnonprofit.hu  elerhetOsegen keresztfil 
gyakorolhatO. Az erintett reszere keresere — szemelyazonossiganak hitelt erdem16 igazolisa es 
beazonositasit kovetOen — szoban is adhatO tajekortatas. 

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 Tarsasig indokolatlan kesedelem nelkfil torolje a xa 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 adatkezeksnek nincs mis 
jogalapja; 

• az erintett tiltakozik az adatkezeks ellen, es nincs elsObbseget elvez6 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 gyfijtesere informaciOs tarsadalommal osszeffigg6 szolgaltatisok kinalisaval 
kapcsolatosan kerfilt sor. Az adatok torlese nem kezdemenyezhetO, ha az adatkezeles sziikseges: a 
velemenynyilvinitas szabadsigahoz es a tajekozOdashoz vale' jog gyakorLisa celjabOl; a szemelyes 
adatok kezeleset elOirO, az adatkezelOre alkalmazandO uniOs vagy tagallami jog szerinti kotelezettseg 
teljesitese, illetve kozerdekbOl vagy az adatkezelOre ruhazott kozhatalmi jogositvany gyakorlasa 
kereteben vegzett feladat vegrehajtasa celjabOl; a nepegeszsegiigy terfiletet erintO, vagy archivalasi, 
tudotnanyos es torteneltni kutatisi celbed vagy statisztikai celb61, kozerdek alapjan; vagy jogi igenyek 



elOterjesztesehez, ervenyesitesehez, illetve vedelmehez. 

Az adatkezeles korlatozasahoz valo jog: Az erintett keresere a Tarsasig korlatozza az adatkezelest, 
ha az alabbi feltitelek valamelyike teljesill: 

• 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 torieset, es ehelyett ken azok 
felhasznalasinak korlitozisit; 

• az adatkezelOnek mix 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 korlitozas arra az ideitartamra 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 throbs 
kivetelevel csak az erintett hozzijarulisaval, vagy jogi igenyek elOterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy 
vedelmehez, vagy mis termeszetes vagy jogi szemely jogainak vedelme erdekeben, vagy az link), illetve 
valamely tagillam fontos kozerdekebOl lehet kezelni. A Tarsasag az erintettet az adatkezeles 
korlatozasinak feloldisirOl elOzetesen tajekortatja. 

Tiltakoz as joga: Az erintett jogosult arra, hogy a sajat helyzetevel kapcsolatos okokbOl bartnikor 
tiltakozzon szemelyes adatainak kozerdekti vagy az adatkezelOre ruhizott kozhataltni jogositviny 
gyakorlisinak kereteben vegzett feladat vegrehajtasihoz 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 tovibb, kiveve, ha azt olyan kenyszeritO erejii jogos okok indokoljik, 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, hogy birmikor tiltakozzon a ra 
vonatkozO szemelyes adatok e celbOl torten kezelese ellen, ideertve a profilalkotast is, amennyiben az 
a kozveden iizletszerzeshez kapcsolOdik. A szemelyes adatok kozvetlen uzletszerzes erdekeben torten 
kezelese elleni tiltakozas eseten az adatokat e celbOl a Tarsasig. nem kezeli. 

Automatizalt donteshozatal egyedi iigyekbe, beleertv-e a profilalkotist: Az erintett jogosult arra, hogy 
ne terjedjen ki ri az olyan, kizarOlag automatizilt adatkezelesen — ideertve a proftlalkotast is — alapulO 
dontes hatilya, amely ri nezve joghatissal jarna vagy of hasonlOkeppen jelentOs mertekben erintene. 
Nem alkalmazhato a fenti jogosultsig, ha az adatkezeles az erintett es az adatkezelO kozotti szerzeides 
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 
hozzajarulasin alapul. 

Visszavonas joga: Az erintett jogosult arra, hogy hozzajarulasit birmikor visszavonja. A hozzajirulas 
visszavonisa nem erinti a hozzijaruLison alapulO, a visszavonas elOtti adatkezeles jogszeniseget. 

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



Eljarisi szabilyok: Az adatkezelO indokolatlan kesedelem nelkfil, de mindenfelekeppen a kerelem 
beerkezeset61 szamitott egy honapon beliil tajekortatja az erintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti 
kerelem nyoman hozott intezkedesekrOl. Sziikseg eseten, figyelembe veve a kerelem osszetettseget es 
a kerelmek szamit, ez a hataridO tovabbi ket honappal meghosszabbithato. A hataridO 
meghosszabbitasirol az adatkezek5 a kesedelem okainak megjelolesevel a kerelem kezhezveteletO1 
szimitott egy hOnapon beliil tajekortatja az erintettet. Ha az erintett elektronikus titon nyojtotta be a 
kerelmet, a tajekortatas elektronikus titon keriil megadisra, kiveve, ha az erintett azt maskent keri. 

Ha az adatkezelO nem tesz intezkedeseket az erintett kerelme nyotnin, kesedelem nelkiil, de legkesObb 
a kerelem beerkezeset61 szimitott egy hOnapon beliil tajekortatja az erintettet az intezkedes 
elmaradasinak °hired, valamint arrOl, hogy az erintett panaszt nyajthat be valamely fehigyeleti 
hatosagnal, es elhet birosagi jogorvoslati jogival. A Tarsasig Kft. a kert informiciokat es tajekortatist 
dijmentesen biztositja. Ha az erintett kerelme egyertelmtien megalapozatlan vagy — ki lonosen 
ismetkidO jellege miatt — talzo, az adatkezelO, figyelemmel a kert informiciO vagy tajekortatis 
nytijtasival vagy a kert intezkedes meghozataLival jar6 adminisztrativ koltsegekre eszszerfi dijat 
szamolhat fel, vagy megtagadhatja a kerelem alapjan torten intezkedest. Az adatkezelO minden olyan 
cimzettet tajekortat az altala vegzett valamennyi helyesbitesr61, torlesrOl 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 
cimzettekrOl. Az adatkezelO az adatkezeles targyat kepez6 szemelyes adatok masolatat az erintett 
rendelkezesere bocsitja. Az erintett altal kert tovibbi masolatokert az adatkezelO az adminisztrativ 
koltsegeken alapulo, eszszerii mertekii dijat szatnithat fel. Ha az erintett elektronikus Uton nytijtotta be 
a kerelmet, az informiciok elektronikus formitumban kerfilnek rendelkezesre bocsatisra, kiveve, ha 
az erintett maskent keri. 

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

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

ElerhetOsegei: 

Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsig Hatessig 

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: ugyfelszolgalatanaih.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 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 adatkezekitol 
serelemdijat kovetelhet 
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