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A BMH Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) belső adatkezelési folyamatainak nyilvántartása 

és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatot 

alkotja. 

 
Adatkezelő megnevezése: BMH Nonprofit Kft. 

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 05-09-029898 

Adatkezelő adószáma: 25975936-2-05 

Adatkezelő székhelye: 3527 Miskolc, Besenyői út 26. 

 
Adatkezelő e-elérhetősége:  info@bmhnonprofit.hu 
 
Adatkezelő képviselője: Csehovitsné Nagy Zsuzsanna 
Adatvédelmi felelős: Balogh Emőke Boglárka 
Adatvédelmi felelős elérése: info@bmhnonprofit.hu 
 
 
Jelen rendelkezéseket a Társaság többi szabályzatának előírásaival összhangban kell értelmezni. 

Amennyiben a személyes adatok védelmével kapcsolatosan ellentmondás áll fent jelen 

rendelkezések és a bármely más, e szabályzat hatálybalépése előtt hatályba lépett szabályzat előírásai 

között, úgy abban az esetben jelen rendelkezések szabályai az irányadóak. 

 
1.   A szabályzat célja és hatálya 

 
A Társaság működése körében alapelv, hogy a személyes adatok kezelése során a társaság minden 
esetben törekszik az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott, a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletben,                                    
(a továbbiakban: GDPR rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv. foglaltak 
betartására. 

 
Jelen szabályzat célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Társaság által 

kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, 

az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont 

adatfeldolgozó nevéről, címéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 

továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről és a továbbított személyes adatok köréről. 

 

Jelen szabályzat további célja, hogy az érintettek Társaság által kezelt személyes adatok tekintetében 

valamennyi érintetti jogáról, jogorvoslati lehetőségéről megfelelő tájékoztatást kapjon. 

 
Jelen szabályzattal a Társaság biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes 

rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, 

meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan 

megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát. 

 
A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi 

olyan folyamatra, amely során az irányadó jogszabályo kban meghatározott személyes adat 

kezelése, tárolásas, továbbítása megvalósul. 
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A szabályzat időbeli hatálya 2021. október 1. napjától annak visszavonásáig tart. 
 
Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Társaságra, mint a személyes adatok kezelőjére, azon személyekre, 

akiknek adatait a Társaság kezeli, valamint azon személyekre, akiknek jogát vagy jogos érdekét a 

személyes adatok kezelése érinti, az irányadó jogszabályok szerinti foglalomrendszer szerint: 

Érintett(ek). 

Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Társaság, mint adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozókra, 

további adatkezelőkre, a Társaság valamennyi munkavállalójára, vagy egyéb foglalkoztatási 

jogviszonyban alkalmazott személyére, a Társaság nem természetes személyiségű, gazdálkodó 

szervezet partnereinek kapcsolattartóira. 

 

Jelen szabályzat hatálya a Társaság valamennyi szervezeti egységénél folytatott valamennyi 

személyes adat kezelésére kiterjed, függetlenül attól, hogy a személyes adatok kezelése, tárolása 

papír alapon, vagy elektronikus formában történik. 

 

2. Fogalmak 
 

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik a GDPR rendelet és az Infotv. 3. §-ban 

meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal, így különösen: 

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 

közvetve - azonosítható természetes személy; 

 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító 

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret,  valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés; 

 

 
Különleges adat: 

o a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, 

a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 

tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 

o az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a 

bűnügyi személyes adat; 

 

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a 

büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények 

felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az 

érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat; 

 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 

adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 
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Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, 

az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, 

vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 

vagy összekapcsolása, zárolása,  törlése és megsemmisítése, valamint az adat további 

felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) 

rögzítése; 

 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

 

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 

lehetséges; 

 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

 

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

 

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik; 

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött 

szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 

 

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

endelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval; 

 

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, 

valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött 

nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

állam állampolgárával azonos jogállást élvez; 

   Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam; 
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Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 

 
 

3. Az adatkezelések szabályai 

 
Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített 

alapjoga, így a Társaság eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok 

rendelkezései alapján végez adatkezelést, így különösen: 

 
Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van 

lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az 

adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. 

 
A Társaság személyes adatot csak az irányadó jogszabályokban, így különösen a GDPR 

rendeletben meghatározott jog alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és 

ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az 

adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok 

törlésre/zárolásra/elfeledtetésre kerülnek. 

 

A GDPR rendelet szerinti személyes adatkezelési jogalapok: 

 

- GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont: az érintett hozzájárulása 

- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pont: szerződés teljesítése 

- GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pont: jogi kötelezettség teljesítése 

- GDPR rendelet (1) bekezdés d.) pont: azadatkezelés az érintett vagy egy másik természetes 

személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges 

- GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) adatkezelő jogos vagy létfontosságú érdeke 

- GDPR 6. cikk (1) bekezdés e.) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges 

- GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f.) pont: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy 

harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel 

szembenelsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, 

amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyerek. 

 
A Társaság valamennyi általa kezelt személyes adat kezelésére vonatkozó adatvédelmi 

tájékoztatót/szabályzatot fogalmaz meg, és tesz közzé honlapján, melynek elérhetősége: www. 

bmhnonprofit.hu. Az említett adatvédelmi tájékoztatók/szabályzatok jelen szabályzat mindenkori 

mellékletét képezik. 

  
A Társaság az általa megfoglamazott és honlapján közzétett adatvédelmi 

tájékoztatókban/szabályzatokban meghatározza az érintettől gyűjtött, a Társaság által kezelt, tárolt 

személyes adatok kezelésének jogalapját, célját, időtartamát, az adatovábbítás tényét, az 

adattovábbítás címzettjét, a továbbított személyes adatok körét, esetleges harmadik országba 

történő továbbítás tényét, valamint az érintetett személyes adataikkal kapcsolatos valamennyi, 

irányadó jogszabályokban meghatározott jogát, és a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket. 

 
A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az 
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adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek 

a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és 

azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek m i n d e n  

e s e t b e n Titoktartási nyilatkozatot tenni. (2. melléklet) 

 
Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt 

személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését 

e s e t l e g e s  t ö r l é s é ,  e l f e l e d t e t é s é t  az adat rögzítéséért felelős munkatársnál 

kezdeményezni, és erről közvetlen felettesét, az adatvédelmi felelőst vagy az ügyvezetőt közvetlenül 

értesíteni. 

 
A Társaság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, 

illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi 

kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben kell érvényesíteni. 

 

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, 
amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, 
az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre 
vonatkoznak. 

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával 
azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, 
ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira 
és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, 
Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja 
az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi 
incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során: 

 világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét; 
 információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és elérhetőségeiről; 
 ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 
 ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 

intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.  

 

 

4. A személyes adatok kezelésének Társaság által biztosított alapelvei 

 
1. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 

átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 
2. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és 

azokat a Társaság nem kezelheti ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem 
minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, 
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés 
(„célhoz kötöttség”);  
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3. Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);  

4. Pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell 
tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat 
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);  

5. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását 
csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben 
a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 
célból vagy statisztikai célból kerül majd sor („korlátozott tárolhatóság”);  

6. Az adatvédelmi rendelkezések kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy 
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas 
jelleg”). 

7. A Társaság felelős az előzőekben meghatározott alapelvek szerinti megfelelésért, továbbá 
képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 

 

 

5. A Társaság adatvédelmi rendszere 

 
A Társaság ügyvezetője a Társaság sajátosságainak figyelembe vételével meghatározza az 

adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó 

feladat- és hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt, az adatvédelmi felelőst. 

 
A szabályzatban előírtak betartatásáért minden szervezeti egység vezetője önálló feladatkörében felelős. 
 
A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne 

tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése 

úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, 

megváltoztatható, megsemmisíthető. 

Külső szervezet részére az adattovábbítás történhet papír alapon vagy elektronikus úton. Abban az 
esetben, ha az adattovábbítás elektronikus adatfeldolgozással hatékonyabban teljesíthető akkor az 
irattár részére az adattovábbításról kísérőlevelet kell készíteni, amely tartalmazza az adattovábbítást 
kérő megkeresésében felsorolt adatokat. A Társaságnál megvalósuló adatkezelésekre, 
adattovábbításokra vonatkozóan a Társaság mindenkori kinevezett adatvédelmi felelőse külön 
nyilvántartást vezet. (6. melléklet) 
 
Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény 
és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazásával biztosítsa az érintettek magánszférájának 
védelmét. 
 
A szervezeten belül kezelt személyes adat – a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig – csak 
az üggyel érintett egységhez továbbítható, feltéve, hogy a személyes adatok megismerése nélkül az ügy 
érdemében eljárni nem lehet. 
 
A BMH Nonprofit Kft. munkavállalói a feladataik ellátása körében személyes adatokat csak a 
vonatkozó jogszabályok és a Társaság szabályzóiban meghatározott előírások betartásával kezelhetnek.  
 
A BMH Nonprofit Kft. adatkezelést végző munkavállalója fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és 
büntetőjogi felelőséggel tartozik a feladat, - és hatáskörének gyakorlása során tudomására jutott 
személyes adatok jogszerű kezeléséért, a jogosultságok jogszerű gyakorlásáért. 
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A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el. 

Az ügyvezető az adatvédelemmel kapcsolatosan: 

 

a) felelős   az   érintettek   jogszabályokban   meghatározott   jogainak   gyakorlásához   
szükséges   feltételek biztosításáért; 
 

b) felelős a Társaság által kezelt személyes adatok védelméhez szükséges személyi, tárgyi és 

technikai feltételek biztosításáért; 

c) felelős az adatkezelésre irányuló ellenőrzés során esetlegesen feltárt hiányosságok vagy 

jogszabálysértő körülmények megszüntetéséért, a személyi felelősség megállapításához 

szükséges eljárás kezdeményezéséért, illetve lefolytatásáért; 

d) felügyeli a kinevezett adatvédelmi felelős tevékenységét; 

e) vizsgálatot rendelhet el; 

f) kiadja a Társaság adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályait. 

 

Az irányadó jogszabályi előírások alapján a Társaságnál adatvédelmi felelős (Dpo) alkalmazása 
kötelező, tekintettel arra, hogy a Társaság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot lát el.  

 

Az ügyvezető által kijelölt adatvédelmi felelős: Balogh Emőke Boglárka 

Az adatvédelmi felelős elérhetősége: info@bmhnonprofit.hu 

Címe: 3527 Miskolc, Besenyői út 26. 

 

 

Az adatvédelmi felelős feladatai különösen: 

 
   Felelős az adatvédelemért, melynek keretében: 
 

a) ellenőrzi a védelmi előírások betartását; 
b) közreműködik az adatkezelés és az adatfeldolgozás felügyeletében; 
c) kialakítja a vonatkozó döntések előkészítéséhez, a biztonságot növelő intézkedéseket; 
d) betekinthet valamennyi iratba, ami a személyes adatok kezelésével, feldolgozásával kapcsolatos; 
e) kivizsgálja és intézi, a hozzá beérkező kérdéseket; 
f) kiadja és folyamatosan aktualizálja a szabályzatot; 
g) érdekmérlegelést végez az egyes személyes adatkezeléssel kapcsolatban; 
h) hatásvizsgálatot végez az egyes személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban; 
i) tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a 

hatásvizsgálat elvégzését; 
j) együttműködik és kapcsolatot tart a felügyeleti hatóságokkal; 
k) évente ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, valamint a Szabályzat előírásai és az adatbiztonsági 

követelmények teljesülését, a tapasztaltakról, az esetleges hiányosságok megszüntetés 
érdekében teendő intézkedésekről tájékoztatja az ügyvezetőt; 

l) közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések 
meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában; 

m) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése estén annak 
megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt, vagy az adatfeldolgozót; 

n) vezeti és koordinálja a belső adatvédelmi nyilvántartásokat; 
o) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról 
p) jogosult a BMH Nonprofit Kft. valamennyi szervezeti egységénél betekinteni az 

adatkezelésekbe, az azzal kapcsolatos nyilvántartásokba 

mailto:info@bmhnonprofit.hu
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q) a Társaság foglalkoztatottjai számára tanácsot ad az egyes adatvédelmi kérdésekkel 
kapcsolatban. 
 

Vezetők 
 
A BMH Nonprofit Kft. szervezeti egység vezetője 
 

a) a vezetése alatt álló szervezeti egység tekintetében ellátja a belső adatvédelmi feladatokat; 
b) köteles a Szabályzatban foglaltakat megismerni, munkája során alkalmazni, valamint 

gondoskodni arról, hogy azt a beosztott munkavállalók ismerjék, előírásait munkavégzésük 
során alkalmazzák; 

c) konkrét ügyekben felmerülő igények alapján adatvédelmi kérdésekben segítséget nyújt az 
adatvédelmi felelős részére; 

d) a tudomására jutott visszásság esetén felhívja a munkavállalót a jogosulatlan adatkezelés 
megszüntetésére, valamint értesíti a társaság adatvédelmi felelősét. 

 
Az adatkezelő munkavállaló 
 
Az adatkezelési feladatokkal megbízott munkavállaló 
 

a) köteles a Szabályzat és az ágazati jogszabályok adatvédelmi előírásait megteremteni és 
maradéktalanul betartani; 

b) köteles tájékoztatni közvetlen felettesét, szükség esetén az ügyvezetőt a feladatkörében 
felmerült bármely egyéb ágazati adatvédelmi problémáról, esetleges állásfoglalásról, vagy más 
fejleményről, a számítástechnikai eszközök bárminemű meghibásodásáról, az adatállomány 
kezelhetőségében bekövetkezett problémáról és adatvédelmi incidens bekövetkeztéről, vagy 
annak lehetséges bekövetkezéséről; 

c) köteles észrevétel esetén az adatkezeléssel kapcsolatosan feltárt visszásságokat haladéktalanul 
megszüntetni; 

d) vezeti a munkakörébe tartozó adat-, adatszolgáltatási és adattovábbítási nyilvántartásokat; 
e) gondoskodik arról, hogy az általa vezetett nyilvántartás adataihoz illetéktelen személy ne 

férhessen hozzá, ügyel a nyilvántartás biztonságos tárolására; 
f) elvégzi a kezelésében lévő adatok biztonsági mentését, gondoskodik azok biztonságos 

tárolásáról; 
g) a jogszabály által felhatalmazott személynek vagy szervezetnek adatot szolgáltat, adatot 

továbbít; 
h) köteles közvetlen felettesét, az adatvédelmi felelőst, szükség esetén az ügyvezetőt tájékoztatni 

minden olyan eseményről, amikor őt jogszerűtlen adatkezelésre kérték fel, utasították; 
i) haladéktalanul jelzi közvetlen felettesének, ha az adatállományba jogosulatlan hozzáférést vagy 

bárminemű változást tapasztal, azaz adatvédelmi incidens történik, vagy annak tényét tapasztal; 
j) fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik azért, hogy tevékenységét az adatkezelést elrendelő 

jogszabály hiányában pedig az érintett hozzájárulásának megfelelően végezze, mely 
kötelezettségszegés fegyelmi felelősségre vonást alapozhat 

 
 

A Munkatárs, akinél az adat keletkezett, és/vagy akinek az adathoz hozzáférési jogosultsága 
van, és/vagy akinek az adatot egy másik adatgazda, vagy harmadik személy továbbította, 
és/vagy akinek az adat bármilyen más módon a birtokába jutott, adatgazdának minősül jelen 
Szabályzat alapján. 
 
Adat törlését, helyesbítését, zárolását vagy megsemmisítését csak a hozzáférésre jogosult 
adatgazda, az egységvezető vagy az Adatkezelő képviselője, vagy az általa e feladattal megbízott 
Munkatárs végezheti el, és kizárólag abban az esetben, ha meggyőződött arról, hogy annak 
jogszabályban, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatokban, vagy 
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egyéb szabályzatban meghatározott feltételei fennállnak, és a személyes adat törölhető, 
zárolható, helyesbíthető, stb. 
 
Amennyiben jogszabály vagy belső szabályzat előírja, az adatok törlésének, zárolásának vagy 
megsemmisítésének tényét az azt végrehajtó Munkatársnak megfelelően dokumentálnia kell, 
és erről az adatvédelmi felelőst minden esetben értesíteni szükséges, a megfelelő Társaság által 
rendszeresített adatvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások aktuális vezethetősége érdekében. 

 

 

6. Adatbiztonsági szabályok 

 
A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi 

intézkedéseket alkalmazza: 

 

- az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára 

fel nem tárhatóak; 

- a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott 

helyiségben helyezi el; 

- a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes, arra külön az ügyvezető által 
feljogosított alkalmazottjak férhetnek hozzá; 

- a Társaság adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan 

helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja; 

- a Társaság adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót 

elzárja, ugyanezen szabály alapján számítógépét lezárja, kikapcsolja, úgy hogy ahhoz más 

illetéktelen személy ne férhessen hozzá, az adatokat megismerni képtelen legyen. 

- amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan tárolt 

dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza a Társaság. 

 
A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a 

Társaság az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza: 

 

- az adatkezelés során használt számítógépek, egyes okostelefonok a Társaság tulajdonát képezik, 

vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező használati joggal bír a Társaság; 

- a számítógépen és okos mobileszközökön található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, 

azonosítható jogosultsággal lehet csak hozzáférni; 

- az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül; 

- a hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) tárolt adatokhoz csak megfelelő 

jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá; 

- amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot 

tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető; 

- a hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szerveren folyamatos tükrözéssel kerüli el a 

Társaság az adatvesztést;  

- a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból napi mentést végez, a mentés a  

központi szerver teljes adatállományára vonatkozik és mágneses adathordozóra történik; 

a lementett adatokat tároló mágneses adathordozó az erre a célra kialakított páncéldobozban 

tűzbiztos helyen és módon tárolt; 

- a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik; 

- a   rendelkezésre   álló   számítástechnikai   eszközökkel, azok   alkalmazásával 

-      megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését. 
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A Társaság az általa kezelt, tárolt személyes adatok információ biztonságára vonatkozóan külön 

szabályzattal rendelkezik. 

 

7. Az érintettek jogainak érvényesítése 

 
 
Az Info tv., valamint a GDPR rendelet alapján az érintett jogai a következők függetlenül attól, hogy a 

személyes adat az érintettől vagy más forrásból származik: átlátható tájékoztatás joga, hozzáférés joga, 

a helyesbítés joga, adathordozhatósághoz való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, tiltakozáshoz való jog, 

az adatkezelés korlátozásához való jog, visszavonás joga, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz 

fordulás joga. 

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés 

korlátozását, valamint élhet tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon. 

 

Átlátható tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére a Társaság megfelelő intézkedéseket hoz 

annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 

a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes 

tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően 

megfogalmazva nyújtsa.  

Az érintett tájékoztatása esetén a Társaság minden esetben értesíti az érintettet az egyes személyes 

adatok esetén tételesen, hogy az adott személyes adat kezelésének tárolásásnak mi a jogalapja és célja. 

 

Az érintett önkéntes adatszolgáltatása esetén az Adatkezelő a személyes adatot az érintett 
beleegyezésével kezeli. A hozzájárulásból félreérthetelenül következnie kell, hogy az érintett 
beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az 
Adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult. Ha az érintett 
hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a 
hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell 
előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. 
 
Az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelést végzőnek az érintettet – kérés nélkül is – előzetesen 
és egyértelműen tájékoztatni szükséges az adatai kezelésével kapcsolatban minden tényről, így 
különösen: 

- az adatkezelés jogszerűségének alátámasztásáról, vagyis az alábbiak valamelyikéről: 
- az adatkezelés hozzájáruláson alapul 
- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy 

az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 
szükséges 

- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges 
-  - az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges 
- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei 
vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. 

- az adatkezelés céljáról 
- az adatkezelő személyéről, adatfeldolgozás esetén az adatfeldolgozó kilétéről 
- az adatkezelés időtartamáról 
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- az adattovábbítás címzettjeiről 
- harmadik országba történő adattovábbításról 
- az érintett jogairól 
- az érintett jogorvoslati lehetőségeiről 
- az adatok megismerésére jogosultak köréről 

 
Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás az 
alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is megtörténhet: 
az adatgyűjtés ténye 
az érintettek köre 
az adatgyűjtés célja 
az adatkezelés időtartama 
az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye 
az érintettek jogairól történő tájékoztatás 
az érintettek jogorvoslat lehetőségeiről történő tájékoztatás. 
 

Az érintett hozzáféréséhez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést 

kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy 

címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, 

ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes 

adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a 

tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra 

vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az 

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen 

jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult 

arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. A Társaság az 

adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett 

által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű 

díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Társaság elektronikus formában 

szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban az info@bmhnonprofit.hu elérhetőségen keresztül 

gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és 

beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.  

 

Helyesbítés joga: Az érintett kérheti a Társaság Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes 

adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.  

 

Elfeledtetéshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult 

arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 

adatokat:  

 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték;  

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja;  

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
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kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a 

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes 

adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 

teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, 

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, 

ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:  

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;  

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

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

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 

jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 

valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Társaság az érintettet az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.  

 

Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő 

vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett 

rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem 

kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése 

közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá 

vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az 

a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő 

kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Társaság. nem kezeli.  

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekbe, beleértve a profilalkotást az érintett jogosult arra, hogy ne 

terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló 

döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés 

megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan 

uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos 

érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett 

hozzájárulásán alapul.  
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Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

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

 

Adathordozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.  

 

Eljárási szabályok: Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti 

kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és 

a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 

meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 

kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 

a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A Társaság a kért információkat és tájékoztatást 

díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen 

ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás 

nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat 

számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az adatkezelő minden olyan 

címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-

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

vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e 

címzettekről. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív 

költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be 

a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha 

az érintett másként kéri.  

 

Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéni 

jogaik gyakorlásával kapcsolatos kérelmeiket – ha azt jogszabály nem ki nem zárja – az 

info@bmhnonprofit.hu címre küldhetik meg 

 

A hivatkozott jogszabályok alapján az érintett a személyes adatainak kezelésével a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-hoz (NAIH) fordulhat  

 

Elérhetőségei: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

posta cím:  1363 Budapest, Pf. 9. 

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

mailto:info@bmhnonprofit.hu
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Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL http://naih.hu 

 

Az érintett jogai megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, 

hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Abban 

az esetben, ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől 

sérelemdíjat követelhet.  

 

8. Adatvédelmemmel kapcsolatos kérelem elbírálására vonatkozó eljárási szabályok: 

 

A Társaság a beérkezett érintettől származó kérelmet, köteles a beérkezéstől számított három 

napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti 

egység vezetőjéhez és a kérelem beérkezéséről a mindenkori kijelölt adatvédelmi feleőst értesíteni. 

 
A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője- az adatvédelmi felelős 

véleményének kikérésével egyetemlegesen -  az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő 

kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető formában választ 

ad. 

 
A tájékoztatás kiterjed a jelen szabályzat 7. pontjában meghatározott információkra, amennyiben 

az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg. 

 
A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Társaság csak az irányadó és hatályos 

jogszabályok alapján,  valamint a Társaság közérdekű adatokok igénylésére vonatkozó irányadó 

szabályzatában foglaltak szerint meghatározott esetekben számíthat fel. 

 
A Társaság kérelmet kizárólag a hatályos jogszabályokban meghatározott okokból utasít el, erre 

csak indoklással, és a jogszabályban meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor. 

 
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a 

szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, a jelen 

szabályzat 7. pontjában meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat 

kérelemben meghatározottak szerinti végrehajtásáról, és erről az adatvédelmi felelőst, valamint az 

kérelmet előterjesztő érintettet is a kérelemmel megegyező módon és formában értesíti. 

 
Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot 

kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának 

megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelmi felelőstől, aki azt három napon belül teljesíti. 

 

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 

megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó 

javascript:x5engine.utils.emailTo('3134321321','.huhnailat@lgazosfelgyu')
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által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül 

az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, 

hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső 

elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult 

szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

 

 

9. A Társaságnál megvalósuló adatkezelések 

 

9.1. Általános rendelkezések: 

 
Az adatkezelés időtartama minden önkéntes alapon történő adatkezelési tevékenység esetében 

meghatározásra került az adatkezelés leírásában, azonban ha az valamilyen hiba, hiányosság miatt 

nem alkalmazható, úgy a következő szabályokat kell alkalmazni: 

 

A Társaság az által kezelt személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli, tárolja: 

a. a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy 

b. adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig; 

c. bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések 

hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – 

d. azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, 

amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22. § alapján 

az általános elévülési idő 5 év, 

e. Amennyiben érintett, mint jelentkező az állásra jelentkezők adatbázisába jelentkezik és 

hozzájárul adatainak adott pozíció betöltését követő további kezeléséhez, tehát ahhoz, hogy 

amennyiben az adatokat a cél megvalósulása miatt törölni kellene, úgy az adatokat az Adatkezelő a 

felvételtől számított 1 évig kezeli, kivéve, ha a c-d. pontok valamelyike bekövetkezik. 

 

Kötelező, jogi kötekezettség teljesítése miatt előírt adatkezelés esetén, a vonatkozó és irányadó 

jogszabály állapítja meg az adatkezelés időtartamát. 

Panaszkezelés esetében a kötelező adatkezelés az adatok vonatkozásában a fogyasztóvédelemről 

szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § 7. bek. alapján 5 év. 

Adatkezelő az érintett adatkezelési engedélyének visszavonása, törlési kérelem, törlési döntés esetén 

annak kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül törli az adatokat. 
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9.2.  Az a datkezel és h el ye:  

A Társaság központi igazgatási irodája és székhelye: 3527 Miskolc, Besenyői út 26. 

Ügyfélszolgálati Irodák: 

ENCS: 3860 Encs, Ipartelep 543/12 hrsz. 

KAZINCBARCIKA: 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 1/A 

MISKOLC: 3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc utca 28. 

MEZŐKÖVESD: 3400 Dózsa György út 2. 

ÓZD: 3600 Ózd, Vársház tér 1. 

SAJÓSZENTPÉTER: 3770 Kossuth út 183 

SÁROSPATAK:   3950 Sárospatak, Erdélyi János utca 18. 

SÁTORALJAÚJHELY: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 14. 

SZERENCS: 3900 Szerencs, Eperjes utca 7. 

TISZAÚJVÁROS: 3580 Tiszaújváros, Tisza utca 2/C. 

A Társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaság, melynek 
tulajdonosai: a MiReHu Nonprofit Kft., a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft., ZV Nonprofit Kft.

A Társaság az alábbi adatkezeléseket végzi, mely során személyes adatokat kezel. 

9.3. Szolgáltatási tevékenységgel összefüggő ügyfél adatkezelések 

9.3.1. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

A társaság által végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység a központi, székhelyen 
működö igazgatási, irodai tevékenység, valamint az egyes ügyfélszolgáltati irodákban történő 
személyes adatkezelésből tevődik össze. 
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Adatkezelés során alkalmazott jogszabályok 

Az adatkezelés az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak 
megfelelően történik: 
 

 Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban: Alaptörvény),  

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (továbbiakban Info tv.),  

 Az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott, a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 
Rendelet (a továbbiakban: GDPR rendelet), 

 A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 

 A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet    az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 

ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, 

valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló jogszabályok 

rendelkezéseit tartja be. 

 

Az adatkezelés általános szabálya: 

A Ht. 32/A § (4) (5) és (5a) bekezdése szerint: 

A közszolgáltató, a települési önkormányzat, az önkormányzati társulás, a hulladékgazdálkodási 
létesítmény tulajdonosa, a közszolgáltató részére támogatást nyújtó szerv, valamint a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) megad minden adatot és 
információt, ami a Koordináló szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges. A Koordináló szerv 
kezelheti, és részére átadhatók az e bekezdésben és a 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatok. 

 A Ht. 32/A § (4) bekezdésben meghatározott adatok közül a személyes adatokat a Koordináló 
szerv - és az ügyfélszolgálati, elszámolási, számlázási és kintlevőség-kezelési feladatai ellátásában 
igénybe vett gazdálkodó szervezet, - az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében 
kezelheti, nyilvántarthatja. A Koordináló szerv térítésmentesen jogosult az elszámolási, számlázási, 
és kintlevőség-kezelési feladatkörében a 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatok 
körére is kiterjedő eseti és csoportos adatszolgáltatást kérni a személyiadat- és lakcímnyilvántartás 
szerveitől. Az átvett személyes adatokat a Koordináló szerv és az ügyfélszolgálati, elszámolási, 
számlázási és kintlevőség-kezelési feladatai ellátásában igénybe vett gazdálkodó szervezet az 
érintettnek a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége megszűnéséig, a 
közszolgáltatással összefüggő díjhátralék esetén annak kifizetéséig (behajtásáig) vagy törléséig 
kezelheti. 
(5a) A közszolgáltató a 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat az általa ellátandó 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, illetve jogszabályban foglalt kötelezettségei teljesítése 
érdekében kezelheti és tarthatja nyilván. A közszolgáltató a kezelt személyes adatokat 
haladéktalanul köteles törölni, ha az adatkezelés nem az e bekezdésben meghatározott célból 
történt, vagy az adatkezelés célja megszűnt. 
A Ht. 38. § (3) bekezdése szerint „ A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Koordináló szerv 
felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, 
továbbá, ha elektronikus kézbesítési cím közhiteles nyilvántartásban történő szerepeltetése számára 
kötelező, úgy elektronikus kézbesítési címét, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes 
adatai közül a családi és utónevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és 
utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja.” 
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Ezen adatok megadása tehát a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátásához való 
kötelezettségen alapul, az ingatlanhasználó által rendszeresített bejelentőlap (mellékletben csatolva) 
kitöltésével az ingatlanhasználó (k) az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján félreérthetetlen 
beleegyezéssel, felhatalmazást ad(nak) a Közszolgáltatónak az itt megadott személyes adatai(k) 
kezeléséhez és nyilvántartásba vételéhez, amely közérdekű jogosítvány végrehajtásához szükséges.  
 
 
Az adatkezelés jogalapja:  
 
Az adatkezelés jogalapja a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatok vonatkozásában: 
közérdekű feladat (hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat) végrehajtása, GDPR rendelet 6. 
cikk (1) bekezdés c.) pont  
 
A fentiek túlmenően meghatározott, bejelentőlap tartalma szerinti egyéb személyes adat 
kezelésének jogalapja: az érintett kifejezett hozzájárulása, GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés 
a.)pont (ezen adatok: a magánszemély ingatlanhasználó telefonszáma, e-mail címe, az ingatlanon 
élők száma, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz használt hulladékgyűjtő edényzet mérete, az 
ingatlan használatba vételének időpontja, valamennyi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
igénybe vételéhez ingatlanhasználó által önkéntesen csatolt dokumentum, amely közvetlenül 
személyes adatot tartalmaz, a gazdálkodó szervezet és költségvetési intézmény ingatlanhasználó 
esetén jelen szabályzat szerint személyes adatnak minősül az adott jogi személy által 
kapcsolattartóként megjelölt természetese személy családi neve és utóneve, e-mail címe, 
telefonszáma, egyéb elérhetősége, levelezési címe.) 
 
 
Az adatkezelés célja: 
 
Az adatok nyilvántartására, a közszolgáltatás hatékonyságának növelése érdekében, az 
ingatlanhasználók pontos beazonosítása, így gyors és megbízható ügyintézés érdekében, a 
közvetlen és személyes ügyfélkapcsolat és az irányadó jogszabályok betartása érdekében kerül sor. 
A fenti adatok alapján a Közszolgáltató alkalmassá válik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
érintett ingatlanhasználók beazonosítására, az irányadó és hivatkozott jogszabályok alapján a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási adatok az NHKV Zrt. részére történő adattovábbításra, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák kibocsátása érdekében történő kibocsátásához, 
valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vételéhez szükséges gyűjtőedény 
mértékének megállapításához. 
 
Az ingatlanhasználó az adatok kitöltésével a közérdekű feladat végrehajtása érdekében történő 
személyes adatainak alábbi módon történő kezelését tudomásul veszi, és a bejelentőlap aláírásával 
kifejezetten hozzájárul a bejelentőlapon található valamennyi, nem jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges, az ingatlanhasználó által kötelezően megadandó személyes adatának kezeléséhez. 
 
Az ingatlanhasználók által ilyen módon megadott személyes adatai alapján a Közszolgáltató 
jogosult az ingatlanhasználók részére: 
  
postai úton tájékoztató anyag küldésére a Közszolgáltató és a Koordináló Szerv szolgáltatásairól,  
az ingatlanhasználóval való közszolgáltatással összefüggő ügyintézési és ügyfélszolgálati 
kapcsolattartás postai úton, valamint amennyiben megadásra került telefonon, mobiltelefonon és 
e-mailen,  
 
név, lakcím, és amennyiben megadásra került, a telefon, mobiltelefon és e-mail adat felhasználása a 
közszolgáltatással kapcsolatos ügyintézéshez, megkeresésekhez, ügyfélszolgálati egyeztetés és 
annak időpontjának a megbeszéléséhez és az ezekhez szükséges kapcsolattartáshoz, 
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Az adatkezelés időtartama: 
 
A Közszolgáltató és a Koordináló Szerv a jogszabály alapján megadott adatokat mindaddig 
kezelheti, amíg a Ht. és egyéb hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok 
szerint a közszolgáltatást igénybe veszi. 
A Közszolgáltató és a Koordináló Szerv az önkéntesen megadott adatokat mindaddig kezeli, amíg 
az adatot szolgáltató nem kéri ezen személyes adatainak a törlését, elfeledtetését vagy zárolását, 
vagy nem vonja vissza hozzájárulását.  
Miután megszűnt a közszolgáltatást igényvételére vonatkozó kötelezettsége a jogszabály által 
kötelezően megadott és az esetlegesen önkéntesen megadott adatot a Közszolgáltató és a 
Koordináló Szerv törli az elektronikus rendszereiből a hatályos jogszabályok szerint. 
Törlés helyett a Közszolgáltató és a Koordináló Szerv zárolja a személyes adatot, ha az adatot 
szolgáltató ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés 
sértené az adatszolgáltató jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, 
ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
A célhoz nem kötött és olyan adatot, amelyre nézve az adatkezelés célja megszűnt vagy módosult 
haladéktalanul, illetve az előírt megőrzési határidő leteltével meg kell semmisíteni.  
 
adattárolás határideje: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási jogviszony megszűnését követő 8 év 
a számviteli törvény alapján 
adat tárol ás módja: papír alapú és elektronikus 
 
Adatfeldolgozás és célhoz kötöttség: 
 
Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha 
ahhoz az érintett hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden 
egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 
 
Adatbiztonság: 
 
A Közszolgáltató és a Koordináló Szerv, mint adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében 
adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és 
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek törvény, valamint az 
egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi 
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg 
sérülés vagy a megsemmisülés ellen. 
 
 
Érintettek kategóriái: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevő természetes 
személyek, gazdálkodó szervezetek, költségvetési szervek természetes személy kapcsolattartói,  
 
Címzettek kategóriái: Koordináló szerv, a Társaság ügyfélszolgálati munkatársai, A Társaság 
iktatásért felelős munkatársai, NHKV Zrt., a PRBSoft Szoftverfejlesztő, Adatfeldolgozó és 
Szolgáltató Kft., az egyes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátásáért feleleős települési 
önkormányzatok és azok társulásai 
 
 
Harmadik országba továbbítás: nem történik a Társaságnál 
 
Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, 
amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, 
az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre 
vonatkoznak. 
Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával 
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azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, 
ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira 
és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, 
Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja 
az érintettet az adatvédelmi incidensről. 
Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi 
incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során: 
világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét; 
információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és elérhetőségeiről; 
ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 
ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, 
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények 
enyhítését célzó intézkedéseket.  
 
A kezelt személyes adatok köre 
 
A kezelt személyes adatok körét a Ht. fentiekben hivatkozott rendelkezései, valamint jelen 
adatvédelmi tájékoztató VI. pontja rés annak mellékleteként csatolt bejelentőlapok részletesen 
tartalmazzák. 
A személyes adatok kezelése tekintetében a Társaság a hatályos és irányadó jogszabályi 
rendelkezések szerint jár el. Az érintetteknek joguk van az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat 
érvényesíttetni a jogszabályi előírások szerint előírásai szerint. 
A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek 
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza 
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlanul harmadik személy számára 
azokhoz történő hozzáférését és jogosulatlan megváltoztatását. 
 
 Adat és információfeldolgozás és adattovábbítás lehetősége: 
 
A Társaság az általa kezelt személyes adatokat saját maga kezeli, ugyanakkor a 69/2016. (III. 31.) 
Korm. rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet 
kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek 
részletes szabályairól szóló adattovábbítás történik az alábbi társaságok felé, aki a megküldött 
személyes adatokat feldolgozzák: 

 Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1036 
Budapest, Lajos utca 103.) 

 
Elérhetősége: www.nhkv.hu 
 
adat továbbítás célja: állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében a számlázási, 
díjbeszedési, valamint a díjhátralék-kezelési feladatkörében az ügyfelek személyes adatainak 
kezelése, nyilvántartása. Jogi eljárások kezdeményezése, végrehajtási eljárás kezdeményezése 
érdekében. 
 
adattovábbítás jogalapja: a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A § (5) 
bekezdése. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, 
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes 
szabályairól szóló 69/2016. sz. Kormányrendelet 15-16. § 
 
a továbbított adatok köre: magánszemély esetében: ingatlanhasználó családi és utóneve, 
lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címe, szolgáltatást igénybevevő születési dátuma, 

http://www.nhkv.hu/
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születési helye és az anyja neve, gazdálkodó szervek és költségvetési szervek természetes személy 
képviselőinek családi és utóneve, elérhetősége, értesítési címe, e-mail címe, telefonszáma, az 
ingataklanon használt edényzet űrmértéke 
 
A Társaságnál elektronikus ügyféladatbázis működik. A hiányzó adatokat részben az ügyfelektől, 
az egyes települési önkormányzatoktól, szerzi be a Társaság. 
A frissítés folyamatos, a nem aktuális adatokat felülírja a Társaság, melyek ezáltal azonnal törlésre 
kerülnek. 
Az ügyféladatbázisra rálát szoftverfejlesztéssel megbízott cég, mint adatfeldolgozó: 
 

Adatfeldolgozó adatai: 

 

Név: PRBSoft Szoftverfejlesztő, Adatfeldolgozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 
Székhely: 3000 Hatvan, Nyár utca 16. 
 
Elérhetőség: info@prbsoft.hu  
 
adattovábbítás célja és jogalapja: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokhoz 
kapcsolódó, az NHKV Zrt. részére az irányadó, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására 
létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az 
adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. sz. Kormányrendeletben 
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges informatikai szoftver 
biztosítása és azok rendszerben történő feldolgozása, rendszergazdai feladatok ellátása. 
 
a továbbított adatok köre: magánszemély esetében: ingatlanhasználó családi és utóneve, 
lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címe, szolgáltatást igénybevevő születési dátuma, 
születési helye és az anyja neve, gazdálkodó szervek és költségvetési szervek természetes személy 
képviselőinek családi és utóneve, elérhetősége, értesítési címe, e-mail címe, telefonszáma, az 
ingataklanon használt edényzet űrmértéke 
 
 

 A Társaság mindenkori, a fogyasztóvédelmi szabályok alapján megbízott fogyasztóvédelmi 
referense 
 

fogyasztovedelem@bmhnonprofit.hu 
 
adattovábbítás célja és jogalapja: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokhoz 
kapcsolódó, a Fgytv. irányadó előírásai alapján a Társaságnál kötelezően alkalmazandó 
fogyasztóvédelmi referens feladatának ellátásához kapcsolódó személyes adatok megismerése, 
panaszkezelés ügyintézése, hatóságokkal történő kapcsolattartás. A Társaság az ingatlanhasználók 
panaszainak ügyintézésére vonatkozóan külön adatvédelmi tájékoztatóval rendelkezik. 
a továbbított adatok köre: magánszemély esetében: ingatlanhasználó családi és utóneve, 
lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címe, szolgáltatást igénybevevő születési dátuma, 
születési helye és az anyja neve, gazdálkodó szervek és költségvetési szervek természetes személy 
képviselőinek családi és utóneve, elérhetősége, értesítési címe, e-mail címe, telefonszáma, az 
ingatlanon használt edényzet űrmértéke. 
 

 Az egyes, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért jogszabály alapján felelős 
települési önkormányzati társulások, társult önkormányzatok 

 
adattovábbítás célja: az adott településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást kötelezően 
igénybe veendő ingatalanhasználók település önkormányzati társulás általi megismerése,  

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B3056353A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
mailto:fogyasztovedelem@bmhnonprofit.hu


I  
 

 

 
adattovábbítás jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, 2011. CXXIX. törvény Mötv. 13. § 19. 
pontja  
 
továbbított adatok köre: magánszemély esetében: ingatlanhasználó családi és utóneve, 
lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címe, szolgáltatást igénybevevő születési dátuma, 
születési helye és az anyja neve, gazdálkodó szervek és költségvetési szervek természetes személy 
képviselőinek családi és utóneve, elérhetősége, értesítési címe, e-mail címe, telefonszáma, az 
ingatlanon használt edényzet űrmértéke. 
 
A Társaság a fenti pontban meghatározott adatkezelésével összefüggésben külön adatvédelmi 
tájékoztatót készített, tett közzé honlapján. (7. melléklet)  

 
 

9.3.2. Panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés 

 

Panaszkezelés módjai: 

 
Szóbeli panasz: 

 
a) személyesen az Ügyfélszolgálati irodákban, ügyfélszolgálati időben. 

 
b) telefonon: telefonos ügyintézés az a) pontban megjelölt ügyfélszolgálati irodában biztosított. 

 
Írásbeli panasz: 

 
a) személyesen: az Ügyfélszolgálati irodákban 
b) postai úton (3510 Pf.: 583./3527 Miskolc, Besenyői út 26.) 
c) vagy e-mailben az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu címen 

 

Ha az érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem 
lehetséges a panaszról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy másolati példányát a 
társaságnak át kell adnia a fogyasztónak. 

 

 adatke zelés c élja: ügyfélpanaszok felvétele, szolgáltatási tevékenységgel összefüggő 
panaszkezelés intézése az adatkezelő Társaságnál 

 
 kezelt adatok kör e : az ügyfél neve; az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, 
levelezési címe; a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; az ügyfél panaszának részletes 
leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy 
az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön; a panasszal 
érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám; a telefonon felvett adatok esetében az 
egyedi azonosító szám; az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok 
jegyzéke; a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen 
közölt szóbeli panasz esetén elvárt); a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, e-mail cím, 
telefonszám, panaszkezelés jegyzőkönyvének száma. 

 
 adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pont jogi kötelezettség teljesítése; a 
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B (3) bekezdése 

 

 ada tt árolás h at árid eje :  a panasz megválaszolásától számított fogyasztóvédelmi törvény szerinti 
idő, azaz a panaszról felvett jegyzőkönyv és a panaszra adott választ a felvételüktől számított 5 évig kezeli. 

ada tt árolás mó dja : elektronikusan és papír alapon. 

mailto:ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
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adattovábbítás: az ingatlanhasználók által tett panaszok alapján kezelt személyes adatok továbbítása 
kizárólag azilletékes fogyasztóvédelmi hatóságok, békéltető testületek, illetékes bíróságok, tovvá a 
Társaság mindenkori, kinevezett fogyasztóvédelmi referense felé történik. 

A panaszok kivizsgálásában a tényleges hulladékgazdálkodási gyűjtési, szállítási, kezelési 
tevékenységet ellátó alvállalkozók erre feljogosított munkavállalói is részt vesznek. A Társaság 
gondoskodik minden esetben az egyes alvállalkozók által a jelen szabályzatban foglaltak 
megismertetésével, és az abban foglaltak tudomásul vételének hiteles alátámaszthatóságára 
titoktartási nyilatkozatot kötelesek tenni a jelen bekezdésben ismertetett foglalkoztatottak. 

 
A Társaság e-mailen is fogad kérelmeket. 

 
A telefonon történt bejelentések esetében a beszélgetések rögzítésre kerülnek az 
ügyfélszolgálatokon. A beszélgetéseket a fogyasztóvédelmi törvény szerint 5 évig tárolja a Társaság. 
Az ügyfélpanaszokat tartalmazó beszélgetéseket a Társaság egyedi azonosító számmal rögzíti. 
A telefonos hangrögzítésről részletes adatvédelmi tájékoztató készült (9. melléklet). 

 
Az ügyfelek p a n a s z k e z e l é s é r e  v o n a t k o z ó  adatkezelésére külön adatvédelmi 
tájékoztató készült (8. melléklet), amelynek célja az ügyfelek előzetes tájékoztatása az 
adatkezelésről. Ez a tájékoztató elérhető az ügyfelek számára nyitva álló ügyfélszolgálati 
fogadótérben, valamint a Társaság honlapán is, melynek elérhetősége: ww.bmhnonprofit.hu  

 
9.3.3. Hátralékkezelés 
 

A Társaság önálló hátralékkezelési tevékenységet nem folytat, 2016. április 1-től a díjbeszedési 
tevékenység egy államilag kijelölt koordináló szerv az NHKV Zrt. végzi, külön jogszabályi 
felhatalmazás alapján.  

 

 

 

9.3.4. Személyügyi adatkezelés 

 
Munkára jelentkezők adatkezelése 

 
A Társaság a munkára jelentkezés céljából érkezett személyes adatot tartalmazó önéletrajzok 

esetén nem tesz különbséget azok érkezésének módja között: azonos elbírálás alá esik a papíralapon 

és az elektronikus módon beküldött önéletrajz. 

 

A Társaság előtt az alábbi módon tárulnak fel személyes adatok a munkaerő kiválasztásával 

kapcsolatosan: a sajtóban, valamint az interneten megjelenő hirdetés útján történő munkaerő 

toborzás munkaerőt, továbbá a Társaság saját munkavállalói között is kereshet a megüresedett 

helyre munkavállalót, illetve kérés nélküli jelentkezők közül is történik kiválasztás. A jelentkezők 

adatait elektronikusan és/vagy papíralapon is tárolja a Társaság. 

Az önéletrajzokkal kapcsolatos szabályok 

Főszabály szerint az önéletrajzokat későbbi felhasználás céljából nem kategorizálja a Társaság, 
azonban a megszerzett adatokat eltárolja, azokat 1 év elteltével a Társaság megsemmisíti. Minden a 
Társaság előtt feltárt önéletrajzok esetében az adatkezelésre az Info tv. 6.§ (6) bek. ad jogalapot, amely 
szerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az 
érintett hozzájárulását vélelmezni kell”. 
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Az adatkezeléshez adott vélelmezett hozzájárulás megdönthető, így az érintett jelen szabályzat szerint 
meghatározottak alapján visszavonhatja hozzájárulását. 

A nem meghirdetett álláshelyre való jelentkezés esetén a Társaság válaszlevelet küld a jelentkezőnek, 
amelyben tájékoztatja az adatkezelés tényéről, jogalapjáról és az adatkezelés elleni tiltakozás 
formáiról. (3. melléklet) 

A Társaság az önéletrajzokat főszabály szerint a későbbi felhasználás céljából eltárolja. Az 
önéletrajzot és az azon szereplő személyes adatokat a Társaság jelen szabályzat alapján és az abban 
foglaltak szerint kezeli.  

A meghirdetett álláshelyre beérkezett pályázók személyes elbeszélgetésre hívhatók be. A pályázóknak 
nem kell alkalmassági teszten részt venniük. 

Megfelelés esetén a jelölt beutalót kap foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatra, amelynek 
eredményessége esetén sor kerül a munkaszerződés megkötésére. A Társaság foglalkozás-
egészségügyi szakorvossal áll szerződéses kapcsolatban. Az üzemorvostól a Társasághoz beérkező 
igazolás bizonyítja, hogy a leendő munkavállaló egészségügyi szempontból megfelel/nem felel meg 
a betöltendő munkakörre. Ez az adatlap bekerül a munkavállaló dossziéjába. 

Az önéletrajz alapján kiválasztott érintett adatainak további kezelése már a munkaviszony létesítése 
céljából történik, így az azzal kapcsolatos adatkezelésre a Szabályzat vonatkozó szakasza az irányadó. 

Nyitott álláshely betöltése esetén: 
a. Adatkezelő meghirdeti a nyitott pozíciót. 
b. Érintettek önéletrajzaikkal, motivációs leveleikkel (továbbiakban: pályázat) és így személyes 
adataikkal a számukra elérhető úton, módon jelentkeznek az Adatkezelőhöz. 

c. Adatkezelő a beérkezett pályázatokat szakmai szempontok alapján elbírálja, a szakmainak 
megfelelőnek ígérkező jelentkezőket személyes interjúra hívja be. 
d. Adatkezelő az interjúra ki nem választott érintetteket, továbbá a felvételt nyert érintetteket, 
továbbá a felvételt nem nyert érintetteket értesíti e tényről és hozzájárulásukat kéri, hogy 
pályázatukat ugyanilyen vagy hasonló nyitott álláshely betöltéséhez felhasználja a beküldéstől 
számított 2 évben. Amennyiben az érintett hozzájárulását tevőlegesen megadta, úgy Adatkezelő a 
pályázatot, így pedig a személyes adatokat letárolja, (megnyíló álláshely esetén az adatokat összeveti 
az álláshely szakmai szempontjaival), egyéb esetben az elektronikusan tárolt adatokat törli, a papír 
alapon szereplő adatokat megsemmisíti. 
 
Adatkezelő adatállományába történő jelentkezés esetén: 
 
e. Az érintett aktuális nyitott álláshely hiányában is jelentkezhet az Adatkezelő adatállományába 
az érintett számára elérhető úton, vagy módon (pl. elektronikus úton). 
f. Ebben az esetben az Adatkezelő az érintettek hozzájárulását kéri, hogy pályázatukat nyitott 
álláshely betöltéséhez felhasználja a beküldéstől számított 1 évben. Amennyiben az érintett 
hozzájárulását tevőlegesen megadta, úgy adatkezelő a pályázatot, így pedig a személyes adatokat 
letárolja, és megnyíló álláshely esetén az adatokat összeveti az álláshely szakmai szempontjaival, 
egyezőség esetén arról az érintettet tájékoztatja. 
 
A Társaság munkaerő felvételével kapcsolatos személyes adatok kezeléséről külön adatvédelmi 
tájékoztatót készít, és jelenteti meg honlapján (10. melléklet) a www.bmhnonprofit.hu címen, 
valamint minden, a Társaság által meghirdetett álláspályázat kapcsán. A Társaság által meghirdetett 
adatvédelmi tájékoztatójának külön mellékletét képezi a Társaság munkaerő felvételén részt vevő 
természetes személy által kötlezően kitöltendő, személyes adatainak Társaság általi kezeléséhez 
történő hozzájáruló nyilatkozata, amelyet minden pályázótól szükséges a Társaságnak beszereznie 
a jogszerű személyes adatkezelés megalapozásához.  

http://www.bmhnonprofit.hu/
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9.3.5. Munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő adatkezelése 

 
 A munka vá l l a l ók személ yes a dataina k k ezel és ér e vo na tkozóa n a z a l á bbiak sze rin t jár el a társa sá g:  

 

Az adatok csak a Mt. szerinti adatkörben különös tekintettel a 2012. évi I. tv 10-11 §-ára 
tekintettel kezelhetők. 

 

 adat kezelés célj a:  munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel 
kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása 

 
kezelt ada tok kö re: 
munkavállaló kapcsán 

 neve, 
 születési neve, 
 születési helye és ideje, 
 állampolgársága, 
 törzsszáma, 
 anyja születési neve, 
 lakóhelyének címe, 
 tartózkodási helye (amennyiben eltérő a lakóhelytől), 
 adóazonosító jele, 
 társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), 
 nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén), 
 folyószámla száma, 
 munkaviszony kezdő napja, 
 biztosítási jogviszony típusa, 
 heti munkaórák száma, 
 telefonszáma, 
 családi állapota, 
 végzettséget igazoló okmány másolati példánya, 
 munka-alkalmassági egészségügyi igazolás, 
 munkaköre, 
 orvosi alkalmasság ténye, 
 főálláson kívüli munkavégzés esetén 

o jogviszony jellege, 
o munkáltató neve és székhelye, 
o a főálláson kívüli munkahelyen teljesített havi átlagos munkaidő, 
o elvégzendő tevékenység, 

 az Mt. 120. § alapján járó pótszabadság igénybevételével kapcsolatosan 
o a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű 

egészségkárosodását megállapítását igazoló okmány fénymásolata 
o fogyatékossági támogatásra jogosultságot igazoló okmány fénymásolata, 

o vakok személyi járadékára jogosultságot igazoló okmány fénymásolata, 
pótszabadság, családi adókedvezmény igénybe vétele, adómentes természetbeni juttatásnak 
minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylésének vagy adómentes iskolakezdési támogatás 
céljából munkavállaló 16. életévét be nem töltött hozzátartozójának 

 születési helye és ideje, 
 lakcíme, 
 anyja neve 
 társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám) 
 adóazonosító jele, 
 érvényes diákigazolvány meglétének ténye 

pótszabadság, családi adókedvezmény igénybe vétele, adómentes természetbeni juttatásnak 
minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylésének vagy adómentes iskolakezdési támogatás 
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céljából munkavállaló 16. életévét betöltött hozzátartozójának, élettársának 
 születési helye és ideje, 
 lakcíme, 
 anyja neve 
 társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám) 
 adóazonosító jele, 
 érvényes diákigazolvány meglétének ténye 

 
 adat kezelés jo galapj a :  

- [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) és (3)] és az érintett 
hozzájárulása [Infotv.5 § (1) a) és 6. § (6)]; 

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény 6:272 § a megbízási szerződés 
alapján foglalkoztatottak esetében. 

- A társadalombiztosítás ellátásairól és magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. Törvény 

- A kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi. CXVII. törvény 

 
 adat tá rol ás h at áridej e : a Társaság munkaviszonya alatt keletkezett személyes adatok kezeléséenek 
tárolásának időtartama az adott területre vonatkozó jogszabályok által meghatározott. (Pl. SZJA 
törvény Mt.) 
Egyéb esetekre vonatkozóan a Társaságnál alkalmazott munkavállaló munkaviszony egyéb foglakoztatási 
viszonyának megszűnésének, megszüntetésének időpontjától számított 20 év 
 
 adat kezelés módj a: papíralapon és elektronikusan 

 

A Munkaviszony kapcsán beszerzett harmadik személy adatai a szükséges adattartamot meg nem 
haladóan vehetők fel és kezelhetők. (Pl. pótszabadság, családi adókedvezmény., életévét be nem 
töltött kiskorú gyermek személyes adatira vonatkozóan jelen szabályzat 11. mellékletét képező 
adatvédelmi tájékoztató szerint a 16. életévét be nem töltött kiskorú vonatkozásában valamennyi 
törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a gyermek személyes adatainak szabályos és jogszerű 
kezeléséhez.) 

 
Családi adókedvezmény kapcsán a kezelt adatok köre: feleség/férj/élettárs neve, adóazonosító jele 
vagy születési helye, ideje, anyja neve, lakóhelye, eltartottak neve, adóazonosító jele vagy születési 
helye, ideje, anyja neve, lakhelye kerül kezelésre. 

 
Pótszabadság igénybevétele esetén a kezelt adatok köre: gyermek neve, születési ideje. 

 
Cafetéria szolgáltatás igénybevétele céljából történik munkavállalói adattovábbítás az 1.  sz. 
melléklet szerint. 

 
Munkavállalók adatkezelésére vonatkozóan adatvédelmi tájékoztató készült (11. melléklet), melynek 
célja a munkavállalók előzetes tájékoztatása az adatkezelésről, a munkaviszonyhoz szükséges 
Társaság általi adatvédelmi tájékoztató elfogadásáról a munkavállalók aláírásukkal hitelesítetten 
nyilatkoznak. A munkavállalók 16. életévüket be nem töltött kiskorú gyermekeik személyes adatainak 
kezeléséről külön hozzájáruló nyilatkozatot tesznek. 

 
A személyügyi adatkezelések körében a nem közvetlenül a munkaviszonyból eredeztetett 
adatkezelések során minden esetben be kell szerezni, a kezeléshez felhasznált nyomtatványba be kell 
emelni szövegszerűen – az érintett kifejezett hozzájárulását, az adatkezelés céljának és várható 
időtartamának megjelölésével. 
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Személyazonosító igazolványok fénymásolása 

A Társaság a NAIH álláspontjával összhangban nem készít fénymásolatot személyazonosító 
igazolványokról. A hatósági okmányról készített fénymásolat nem alkalmas a természetes személyek 
azonosítására, mivel az egyén személyes jelenléte elengedhetetlen a hatósági igazolvány alapján történő 
személyazonosításhoz. Az arcképes hatósági igazolvány csak akkor rendelkezik bizonyító erővel, ha 
annak alapján a Társaság megbizonyosodhat arról, hogy az igazolványon szereplő személy képmása és 
az igazolványt felmutató személy megegyeznek. Egy hatósági igazolványról készített másolat nem 
rendelkezik bizonyító erővel arról, hogy hiteles másolata egy érvényes hatósági igazolványnak.  

Egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos egészségügyi adatok kezelése 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatra a munkaviszony fennállása alatt is sor kerülhet. A munkáltatónak 
a dolgozó munkaköri alkalmasságának vizsgálatát a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet és a 
képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. 
(XI. 3.) EüM rendelet szabályaira tekintettel kérnie kell az üzemorvostól. Az egészségügyi 
alkalmassággal kapcsolatos adatokat a Társaság nem ismeri meg és nem kezeli egyetlen érintett adatát 
a célon túlterjeszkedő mértékben. A Társaság az egészségügyi alkalmasság eldöntése céljából 
egészségügyi szolgáltatótól származó alkalmassági eredmény alapján dönt az adott munkavállaló 
egészségügyi alkalmasságáról. A Társaság csak az egészségügyi alkalmasság tényét bizonyító adatot 
kezeli. Amennyiben a munkaszerződés megkötésének folyamata során derül ki, hogy az adott érintett 
alkalmatlan a munkakör betöltésére, ezért a munkaviszony nem jön létre vagy ennek hatására szűnik 
meg, úgy az adatkezelés határideje és módja is ezzel párhuzamos. 

A munkavállalók oktatása 

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a munkavállalók oktatására harmadik féllel szerződjön. 
Amennyiben az oktatás törvényileg kötött a munkaviszony ellátásához, úgy a harmadik fél a Társaság 
adatfeldolgozójaként dolgozza fel az adatokat, minden más oktatás esetén a munkavállaló 
hozzájárulásával kerül a harmadik félhez továbbításra a személyes adat. 

 
9.3.6. Munkavállalók ellenőrzésével összefüggő adatkezelés 

 
A munkáltató ellenőrizheti a munkavállalókat a munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése 
céljából munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében. Az ellenőrzésre a munka 
törvénykönyve [11. § (1)-(2)] ad jogalapot. 

 
A társaságnál e-mail címet, bizonyos beosztásokhoz céges telefont kapnak a munkavállalók. Az 
irodai dolgozók számára a cég számítógépet (laptop, asztali gép formájában) is biztosít. 

 
Mivel Társaság tulajdonát képező személyi számítógépeket és laptopokat, céges e-mail címeket 
a cég munkavégzés céljából biztosítja, így amennyiben a munkavállaló ezen eszközökön 
magáncélú személyes adatait (pl.: családi fotók, telefonkönyvek, saját adatbázisok stb.) tárolja, 
úgy Társaság a számítógép ellenőrzése során ezeket az adatokat is megismerheti. Ezen 
adatkezelés ellen kifogással nem élhet a munkavállaló, mert a nem munkavégzés céljából történő, 
de a Társasági eszközön való személyes adatok tárolása az adatkezeléshez történő érintetti 
hozzájárulásnak minősül. Erről (illetve az archiválás és a rendszergazdai tevékenység tényéről) 
a munkavállalókat az eszközök használata előtt írásban tájékoztatja a Társaság. 

 
Mindazon e-mail címek, amelyekben a Társaság neve kiterjesztésként benne foglaltatik 
(…@bmhnonprofit.hu), a Társaság tulajdonát képezik. Ezen címeken a Társaság munkavállalói 
által folytatott levelezés munkacélú levelezésnek minősül. Az ilyen címeken folytatott levelezésbe a 
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Társaság megfelelő jogalap esetén jogosult betekinteni. A Társaság jogosult a fent nevezett 
címeken folytatott levelezések meghatározott időközönkénti biztonsági mentésére, az elektronikus 
levelező rendszer folyamatosságának és stabilitásának érdekében adatbiztonsági okokból saját 
eszközein bármilyen állomány törlésére. 
Amennyiben a munkavállaló „…@bmhnonprofit.hu” céges e-mail címén található leveleiben 
magáncélú személyes adatait, k ifejez e tt ut alás nélkü l, tá rolj a , úgy a Társaság az e-mail cím 
ellenőrzése során ezeket az adatokat is megismerheti. Ezen adatkezelés ellen kifogással nem élhet 
a munkavállaló, mert a nem munkavégzés céljából történő, de a társasági e-mail címen való 
személyes adatok tárolása az adatkezeléshez történő érintetti hozzájárulásnak minősülnek. 

A munkáltató jogosult ellenőrizni a munkahelyi postafiókot és internet használatot. 
Mindemellett főszabály szerint a m ag án célú levelek t ar t almát a munkáltató 

munkaviszonyból fakadó jogosultság érvényesítése során sem jogosult megismerni. 
 
adat kezelés célj a: a Társaság jogos üzleti érdekeinek megfelelően a munkavállalók Mt. 11. § (1) 
szerinti ellenőrzése, így különösen a munkavállalónak biztosított számítógép, e-mail cím és 
internet-hozzáférés ellenőrzése, illetve tehergépjárművekben GPS megfigyelés, nyomon követés. 
Az irodahelységekben kamerafigyelés vagyonvédelmi célból történik. 
 kezelt ada tok kö re: az ellenőrzés során rögzített személyes adatok, így különösen magán e-mail 
címek, magán telefonszámok, fényképek, saját számítógépes dokumentumok, internetes böngészési 
előzmények, cookie-k, munkajogviszony ellátása során észlelt jogsértés ténye, a jogsértés leírása,  
 Irodahelységben történő kamera figyelés esetén az érintett képmása, a rögzített kép által 
megszerezhető egyéb személyes adat. 
 adat kezelés j og alapja: 2012. évi I. törvény  
adat tá rol ás h at áridej e a Társaság tulajdonában álló eszközök vonatkozásában: az 
adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum a munkaviszony fennállásáig. 

Az internet használatának ellenőrzése 

A fenti szabályok érvényesek az internethasználatra is. Az internet használat munkaidőben csak 
társasági célokra engedélyezett. Emiatt az internetezési adatok céges adatoknak minősülnek. 
Amennyiben egy ellenőrzés során a Társaság ezeket megismeri, ezek elveszítik személyes adat-
jellegüket, illetve ezek megismerésére és tárolására az Info tv. 5.§ (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás 
ad jogalapot. 

Munkavédelem, munkára alkalmas állapot munkavédelmi vizsgálata 

A Társaság Munkavédelmi Szabályzatának elkészítését, karbantartását és bizonyos, a 
munkavédelemmel összefüggő oktatásokkal, illetőleg ellenőrzésekkel kapcsolatos szakmai 
tevékenységet külső cég szerződés alapján látja el. A Társaság a megbízott vállalkozásnak nem ad át 
munkavállalói személyes adatot, azonban a munkavédelemmel összefüggésben eljárások, illetőleg 
rendszeres oktatások során, valamint az esetleges munkabalesetek alkalmával, illetőleg ellenőrzések 
esetén a megbízott vállalkozás a megbízó érdekében eljárva az érintettektől vesz fel, illetve kezel 
személyes adatot. A munkabalesetek alkalmával a személyes azonosítókon túl az esemény részletes 
leírásával az egészségi állapotra vonatkozó személyes adat rögzítésére is sor kerül. 

Munkára képes állapot vizsgálata  

A Társaság munkavállalóit alkoholszondás ellenőrzésnek vetheti alá. Az alkoholszondás ellenőrzés 
munkaidő alatt bármikor megtörténhet. A vizsgálatról minden esetben dokumentáció készül: a pozitív 
mintáról vagy a vizsgálat megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvbe az alábbi 
adatok kerülnek: név, dátum, vizsgálat helye/ideje, a vizsgálatot végző személy, tanúk megnevezése, a 
vizsgálat során használt alkoholszonda típusa, megállapított alkoholszint, az ittasságra utaló jelek, a 
vizsgált dolgozó álláspontja, intézkedés.  
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Az Mt. 52. § (1) bek. a) pontja rögzíti, hogy a munkavállaló köteles a munkáltató által előírt helyen és 
időben munkára képes állapotban megjelenni. 

Az Mvtv. 60.§ (1) értelmében a munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, 
a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak 
megfelelően végezhet munkát. A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját 
úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. 

A Társaság minden munkakörre vonatkozóan tiltja, hogy a munkavállalói alkoholos befolyásoltság alatt 
tartózkodjanak a Társaság területén.  

A társaság a biztonságos munkavégzés követelményeit kialakítandó kötelezettségénél fogva köteles 
rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkavállalók megtartják-e a rájuk vonatkozó 
rendelkezéseket. A munkajogi előírások betartásának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat mind az 
Mt., mind az Mvt. pontosítja.  

Mt. 11. § (1) A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében 
ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem 
járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. 

Mvt. 54.§ (7) b) z egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató 
köteles rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a 
követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. 

Az alkoholos befolyásoltság ellenőrzése azonban a fentiekkel összhangban sem járhat a munkavállaló 
emberi méltóságának megsértésével. 

 

Az adatkezelés célja: munkára képes állapot ellenőrzése munkavédelmi célból. 

A kezelt adatok köre: név, dátum, vizsgálat helye/ideje, a vizsgálatot végző személy, tanúk 
megnevezése, a vizsgálat során használt alkoholszonda típusa, megállapított alkoholszint, az 
ittasságra utaló jelek, a vizsgált dolgozó álláspontja, intézkedés. 

Az adatkezelés jogalapja: Mt. 11.§ (1)-(2), Mvt. 60.§ (1) 

Adattárolás időtartama: az ellenőrzésből fakadó jogok és kötelezettségek által megalapozott 
igények érvényesítésére nyitva álló határidő. 

Az ellenőrzési folyamatról a munkavállalók részére tájékoztató készült (12. melléklet), amely jelen 
szabályzat mellékletét képezi. 

 
9.3.7. Vagyonvédelmi adatkezelés 

 
A Társaság egyes (jelenleg miskolci és kazincbarcikai) ügyfélszolgálati irodákban, kamerák 
vannak elhelyezve, melyek a folyosókra illetve az ügyfélszolgálatra irányulnak. A központi 
irodahelységekben nincs kamerás megfigyelés. 

 
A kamerák kizárólag vagyonvédelmi, munkabiztonsági célból rögzítik a felvételeket, a Társaság 
jogos érdekeinek figyelembe vételével. Az eszközök a Társaság tulajdonában állnak és a Társaság 
üzemeltetésében működnek, a rögzített képekhez, csak az ügyfélszolgálati csoportvezető, az IT vezető 
és az ügyvezető fér hozzá. 
 
A kamerafigyeléssel összefüggő adatkezelésről külön szabályzat, illetve adatvédelmi tájékoztató 
készült, mely a Társaság honlapján is megismerhető a www.bmhnonprofit.hu elektronikus címen. 

http://www.bmhnonprofit.hu/
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9.3.8. Közérdekű adatok kezelése 
 
 
Közérdekű adatok kezelése 
 
A Társaság kezelésben lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az Infotv. 27.§. –ban 
rögzített kivételek mellett, bárki megismerheti a minősített adat, illetve az Infotv. II. fejezetében 
szabályozott nyilvános adat kivételével. 
 
A közérdekű adatok megismerésére vonatkozóan a BMH Nonprofit Kft. külön szabályzattal 
rendelkezik, amelynek nyilvános megismerhetősége a Kft.  honlapján bárki számára biztosított. 
 
Az adatvédelmi felelős évente az Infotv. szerinti előírások alapján értesíti az adatvédelmi biztost az 
elutasított kérelmek számáról, valamint az elutasítások indokáról. 
 
 
 
 
9.3.9. A Társaság által megkötött megállapodások, szerződések megkötésével kapcsolatos 

megkeresések 
 
A Társaság az általa megkötött megállapodások, szerződések vonatkozásában a szerződő fél nevében, 
képviseletében eljáró természetes személyek személyes adatait kezeli. 
 
Az érintett adatok köre: az érintett szervezet nevében eljáró természsetes személy családi és utóneve, 
telefonszáma, e-mail címe, a szolgáltatás tartalma, a szolgáltatás tárgya, a szolgáltatás szerinti díjazás, a 
felekre vonatkozó jogok és kötelezettségek listája. 
 
Az adatkezelés célja: az érintett azonosítása az érintetti társaság számára megfelelő szolgáltatás 
nyújtása, a szerződés, megállapodás rendelkezéseinek teljes körű teljesítése 
 
az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont az érintett hozzájárulása 
 
Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének 

elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok 

vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja 

alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig. 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő: 
Az érintett az Adatkezelő ajánlatának elfogadásáról értesíti az Adatkezelő az Adatkezelő által 
biztosított, az érintett számára elérhető úton keresztül vagy módon. 
Adatkezelő az érintettel közösen kidolgozza a szolgáltatásra vonatkozó megállapodás részleteit. 
Érintett adatait a megállapodás létrehozásához az Adatkezelő számára megadja, önkéntesen és 
befolyásmentesen a megállapodást megköti az Adatkezelővel. 
Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási 
rendszerben rögzíti. 
Adatkezelő érintettet a teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes lépéseiről. 
Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott 
elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a teljesítés részleteinek egyeztetésével, 
és/vagy kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban. 
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A Társaság erre vonatkozó külön adatvédelmi tájékoztatót tesz közzé honlapján, mely jelen szabályzat 
13. melléklete. 
 
 
10. Az elektronikus közzététel kötelezettsége 
 
Az Infotv. alapján a kötelezően közzéteendő közérdekű adatok internetes honlapon digitális formában, 
digitális formában, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is 
adatvesztés és torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás, és 
a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (elektronikus közzététel). 
A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető. 
 
Amennyiben törvény másként nem rendelkezik a belső használatra készült, valamint a döntés 
előkészítéssel összefüggő adat a kezelését követő 10 éve belül nem nyilvános. A közérdekű adatok 
elektronikus formában történő közzé-, illetve hozzáférhetővé tételéről az ügyvezető jogosult dönteni. 
 
A közzétételi lista adatait az Infotv. I. sz. melléklete tartalmazza. (szervezeti, személyzeti adatok, 
tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, gazdálkodási adatok) 
 
A közzétételi lista feltöltéséért és aktualizálásáért az adatvédelmi felelős, valamint az abban érintett 
szervezeti egység vezetője a felelős.  
 
 
11. Záró rendelkezések 
 
Jelen szabályzat 2021. október 1.- én lép életbe, és a Társaság korábbi adatvédelmi szabályzatát a fenti 
időponttól kezdődően hatályon kívül helyezi. 

 
Jelen szabályzat részét képező specifikus mellékletek: 
 

1. melléklet: A szabályzat dinamikusan változó rendszerelemeiről 
2. melléklet: Titoktartási nyilatkozat 
3. melléklet: Válaszlevél önéletrajzokra 
4. melléklet: Szerződésekbe felveendő adatvédelmi-adatkezelési pont 

5. melléklet: Adatvédelmi incidens-nyilvántartó 

6. melléklet: Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás 

7-13. melléklet: Specifikus adatvédelmi tájékoztatók 
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Mellékletek 



  
 

 

 

 

1. sz. melléklet 
 

A szabályzat dinamikusan változó rendszerelemeiről 

 
 

A szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben adatfeldolgozók: 
 
1. Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: szoftver fejlesztés az ügyfélnyilvántartó 

szoftverre vonatkozóan. 
 

A szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó adattovábbítás: 

 

 Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1036 Budapest, 

Lajos utca 103.) 

Elérhetősége: www.nhkv.hu  

 

adattovábbítás célja: állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében a számlázási, 

díjbeszedési, valamint a díjhátralék-kezelési feladatkörében az ügyfelek személyes adatainak 

kezelése, nyilvántartása. Jogi eljárások kezdeményezése, végrehajtási eljárás kezdeményezése 

érdekében. 

 
adattovábbítás jogalapja: a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A 

§ (5) bekezdése. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet 
kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási 
kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. sz. Kormányrendelet 15-16. § 

 

Adatfeldolgozó adatai: 

 

Név: PRBSoft Szoftverfejlesztő, Adatfeldolgozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 
Székhely: 3000 Hatvan, Nyár utca 16. 
 
Elérhetőség: info@prbsoft.hu  
 

adattovábbítás célja: állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében a számlázási, 

díjbeszedési, valamint a díjhátralék-kezelési feladatkörében az ügyfelek személyes adatainak 

közszolgáltató általi kezeléséhez, feldolgozásához szükséges IT program biztosítása, 

rendszergazdai feladatok ellátása 

adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pont 

 A Társaság mindenkori, a fogyasztóvédelmi szabályok alapján megbízott fogyasztóvédelmi 

referense 

fogyasztovedelem@bmhnonprofit.hu 

adattovábbítás célja: hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátása során a panaszügyek 

intézése, hatóság, bírósági eljárások képvislete. A társaság az irányadó Fgytv. alapján köteles 

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B3056353A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
mailto:fogyasztovedelem@bmhnonprofit.hu


  
 

 

fogyasztóvédelmi referens alkalmazására 

adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pont; jogi kötelezettség teljesítése; 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pont: szerződés teljesítése 

 

 Minerva-Soft Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

3900 Szerencs, Lipták út 1/a. 

Elérhetőség: info@minerva-soft.com 

adattovábbítás célja: az irányadó fogyasztóvédelmi jogszabályok által előírt kötelezettség 

teljesítése érdekében a rögzített telefonbeszélgetések rögzítése, tárolása, adatfeldolgozás 

adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pont; jogi kötelezettség teljesítése 

2. Honlapon történő adatkezelés összefüggő adatkezelés Tárhelyszolgáltatással 
összefüggésben adatfeldolgozó: BMH Nonprofit Kft. 

 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pont; jogi kötelezettség 
teljesítése; 

 
Adattovábbítás jelen adatkezelési folyamathoz nem kapcsolódik 
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2. melléklet  Titoktartási nyilatkozat                                          

 

Jelen nyilatkozatunkban megerősítjük abbeli megállapodásunkat és egyetértésünket, miszerint a                        

BMH Nonprofit Kft. által …………………………….

 (név) (…………………………………………………………………………….. - 

anyja neve, születési hely és idő) előtt az eddigiekben feltárt és a jövőben feltárandó bizonyos 

információk, így különösen üzleti tervek, kereskedelmi titkok, ügyfelek adatai és egyéb tulajdonosi 

információk, a GDPR rendelet ésaz információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó személyes adatok 

(összefoglalóan: információk) bizalmas jellegűek. 

 
……………………………………….. a nyilatkozat aláírásával elfogadja, hogy az ilyen 

információk egyetlen részét vagy töredékét sem teszi közzé, nem bocsátja rendelkezésre, vagy nem 

tárja fel más módon semmilyen harmadik fél előtt a BMH Nonprofit Kft. ügyvezetőjének erre 

felhatalmazó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül, kivéve, ha ezek az információk bizonyító erejű 

dokumentumokként nyilvánosságra bocsáthatók. Az ilyen információk nem tekintendők 

nyilvánosságra bocsáthatónak pusztán azért, mert ezekből további általános információkat lehet 

szerezni, vagy mert begyűjthetők egy vagy több forrásból is, vagy ha abból adódóan kerültek 

nyilvánosságra, mert megszegték a jelen nyilatkozatot, vagy harmadik személlyel vagy jogi 

személlyel kötött hasonló nyilatkozatokat. 

 
Nyilatkozattevő beleegyezését adja, hogy mindent és minden ésszerű elővigyázatossági intézkedést 

megtesz annak érdekében, hogy szóban, írásos anyagban, vagy elektronikus adattároló eszközben 

vagy más módon feltárt ilyen információkat megfelelő védelemmel látja el bármely harmadik fél 

előtti jogosulatlan feltárással szemben, így különösen betartja a BMH Nonprofit Kft. Adatvédelmi 

és szabályzatának irányadó rendelkezéseit. Beleegyezését adja ahhoz is, hogy egyetlen anyagról sem 

készít másolatot és az ilyen anyagok valamennyi másolatát kérésre azonnal visszaszolgáltatja. 

 
Nyilatkozattevő elfogadja továbbá, hogy valamennyi ilyen információ tulajdonosa a BMH 

Nonprofit Kft. és hogy a Társaság folyamatos üzletvezetése érdekében mindezen információk 

bizalmas jellegűek, értékesek és nélkülözhetetlenek. Beleegyezését adja, hogy az ilyen információkat 

nem fogja felhasználni, kiaknázni és/vagy üzleti alapokra helyezni saját javára vagy bármely egyéb 

harmadik fél javára. 

 
Jelen nyilatkozat aláírása nevezettet nem ruházza fel semmiféle jogosultsággal vagy egyéb joggal. 

 
Jelen titoktartási nyilatkozat ……………………………………….. (dátum vagy konkrétan 

meghatározható esemény, így pl.: „munkaszerződés aláírásával”) lép életbe. 

 
Jelen titoktartási nyilatkozaton megadott, a 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó személyes 
adatot a BMH Nonprofit Kft. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata alapján kezeli. 

 
.............................., 20……………………… 
 

   
Nyilatkozattevő BMH Nonprofit Kft. képviseletében 

 
 



  
 

 

 

3. melléklet Válaszlevél önéletrajzokra 

 

 
Válaszlevél önéletrajzokra 

 

Tisztelt…….! 

 

Köszönjük, hogy önéletrajzát elküldte a BMH Nonprofit Kft. számára. Tájékoztatjuk, hogy 

sajnálatosan nem került felvételre, a jövőt tekintve azonban bízunk benne, hogy az Ön képességeinek 

és tapasztalatainak megfelelő pozíciót tudunk ajánlani. Erre tekintettel önéletrajzát a későbbi esetleges 

felhasználás céljából kategorizáljuk, rögzítjük, hogy amennyiben Önnek megfelelő munkakörre 

keresünk munkavállalót, akkor Ön is a lehetséges jelöltek között szerepelhessen.  

 

Tájékoztatom, hogy önéletrajzát és az abban szereplő személyes adatait a GDPR rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés a.) pontjában foglalt jogalappal és figyelemmel a vonatkozó hatályos jogszabályi 

rendelkezésekre a jövőbeni pozíció elnyerése céljából rögzítjük és a továbbiakban a Társaság 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata szerint a felvételre jelentkezők személyes adataira vonatkozó 

szabályok alapján az önéletrajt társaságunkhoz történő eljuttatását követő egy évig nyilvántartjuk. 

 

Természetesen bármikor kérheti személyes adatainak törlését, kérelmét kérjük az 

info@bmhnonprofit.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjen.  

 

Érdeklődését köszönjük, reméljük, hogy a továbbiakban is figyelemmel kíséri majd az általunk 

meghirdetett álláslehetőségeket. 

 

Miskolc, 202... ………………………….. 

 

     Üdvözlettel: 

 

       BMH Nonprofit Kft. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@bmhnonprofit.hu


  
 

 

 

4. melléklet Szerződésekbe felveendő adatvédelmi-adatkezelési pont 

 
Munkaszerződésbe felveendő adatvédelmi pont: 
 

A Társaság teljes mértékben tiltja, hogy a munkaviszony ellátása során a munkavállaló előtt feltárt 

és a jövőben feltárandó bizonyos információk, így különösen üzleti tervek, kereskedelmi titkok, 

ügyfelek adatai és egyéb tulajdonosi információk, a GDPR rendelet, az Infotv. hatálya alá tartozó 

személyes adatokat (összefoglalóan: információk) a munkavállaló Társaság tulajdonán kívül 

bármely más elektronikus adattárolásra alkalmas eszközön tárolja. Minden olyan eset, amely során 

a munkavállaló az információt nem a Társaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában 

meghatározottak szerint kezel, úgy a GDPR rendelet és az Infotv. szerinti önálló adatkezelővé válik, 

az adatkezelésre vonatkozó jogok és kötelezettségek teljesítése során a Társaság helyére lép és 

egyben megvalósítja a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 78. 

§ (1) a) szerinti azonnali hatályú felmondás jogalapját. („A munkáltató vagy a munkavállaló a 

munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél a munkaviszonyból 

származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben 

megszegi.”) 

 
A Társasággal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévők (megbízási szerződés 

stb.) felveendő adatvédelmi pont: 

 
A Társaság és a munkavégző között létrejövő jogviszony során a Társaság kötelezi a munkavégzőt, 

hogy az előtte feltárt és a jövőben feltárandó bizonyos információk, így különösen üzleti tervek, 

kereskedelmi titkok, ügyfelek adatai és egyéb tulajdonosi információk, a GDPR rendelet, Infotv. 

hatálya alá tartozó személyes adatokat (összefoglalóan: információk) a Társaság Adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzata alapján kezelje. Amennyiben a munkavégző az információt nem a 

Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában meghatározottak szerint kezeli, úgy az 

Infotv. szerinti önálló adatkezelővé válik, az adatkezelésre vonatkozó jogok és kötelezettségek 

teljesítése során helyére a Társaság helyére a munkavégző lép és egyben a Társaság jogosulttá válik 

a munkavégzővel fennálló jogviszonya azonnali hatályú felmondására. 

 
A Társasággal adatfeldolgozói jogviszonyban lévő harmadik személy szerződésébe 

felveendő adatvédelmi pont: 

 
A BMH Nonprofit Kft. és a xXx (másik fél megnevezés, például Megbízott stb.) között létrejövő 

jogviszony során xXx tevékenysége a GDPR rendelet és az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. §-ben meghatározott adatfeldolgozói 

tevékenységre is kiterjed. xXx vállalja, hogy a ……………………… (az adatfeldolgozói feladat 

részletezése) feladata ellátása során biztosítja az érintettek önrendelkezési jogát és védi személyes 

adataikat, betartja az Infotv. és a BMH Nonprofit Kft. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának 

előírásait. Amennyiben xXx tevékenységének ellátása során a BMH Nonprofit Kft. Adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzatában foglaltak ellenében, túl túlterjeszkedik jelen szerződésben 

meghatározott feladatán, az így kezelt adatokra vonatkozóan a a GDPR rendelet, az Infotv. szerinti 

önálló adatkezelővé válik, az adatkezelésre vonatkozó jogok és kötelezettségek teljesítése során 

megbízó helyére XxX munkavégző lép és egyben a BMH Nonprofit Kft jogosulttá válik jelen 

szerződése azonnali hatályú felmondására és vele szemben kártérítési igénnyel élhet.



  
 

 

5. melléklet Adatvédelmi incidens-nyilvántartó 

 

Adatvédelmi incidens-nyilvántartó 
 

A BMH Nonprofit Kft. az Info tv., valamint a kapcsolódó hatályos jogszabályi rendelkezések 

értelmében az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett 

tájékoztatása céljából az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet. 

 

A Társaság minden adatvédelmi incidenst iktat, az iktatott incidens-nyilvántartó lapokból nyilvántartást 

vezet. 

 

Kapcsolódó Melléklet 

ADATVÉDELMI INCIDENS-NYILVÁNTARTÓ LAP 

 

1. Az adatvédelmi incidens időpontja: 

2. Az adatvédelmi incidenssel érintett szervezeti egység: 

3. Az adatvédelmi incidens észlelésénekreleváns körülményei: 

4. Az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok köre: 

5. Az adatvédelmi incidenssel érintettek köre és száma: 

6. Az adatvédelmi incidens körülményeinek leírása: 

7. Az adatvédelmi incidens hatásai: 

8. Az adatvédelmi incidens elhárítására tett intézkedések leírása: 

 

Kelt.:……………………………….. 

 

        …………………………… 

        kitöltésre jogosult személy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

6. melléklet 

 

Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartás 
 

 

1. A BMH Nonprofit Kft., mint adatkezelő a GDPR rendelet és az Info. tv és a hatályos 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő Belső adatvédelmi és adattovábbítási nyilvántartást 

vezet. 

 

Az adatkezelő adatai:  
 
Adatkezelő megnevezése: BMH Nonprofit Kft. 

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 05-09-029898 

Adatkezelő adószáma: 25975936-2-05 

Adatkezelő székhelye: 3527 Miskolc, Besenyői út 26. 

 
Adatkezelő e-elérhetősége:  info@bmhnonprofit.hu 
 
Adatkezelő képviselője: Csehovitsné Nagy Zsuzsanna 

 

2. A nyilvántartás a következő információkat tartalmazza: 

2.1. Adatkezelés: 

Adatkezelés célja:  

Adatkezelés jogalapja:  

Érintettek köre:  

Érintettek kategóriáinak, valamint a 

személyes adatok kategóriáinak ismertetése: 

 

Adatok forrása:  

Adatok kezelésének időtartama:  

Adatkezelés technikai jellege:  

 

2.2. Adatfeldolgozás: 

Adatfeldolgozó megnevezése:  

Adtafeldolgozó címe:  

Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:  

A tényleges adatkezelés, adatfeldolgozás 

helye: 

 

 



  
 

 

 

 

2.3. Adattovábbítás: 

A továbbított adatok fajtája, felsorolásuk:  

A továbbítás címzettjének neve:  

Adattovábbítás jogalapja:  

Adattovábbítás ideje:  

 

 

Kelt.:……………………………………. 

Készítette:………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
7. melléklet Adatvédelmi tájékoztató- közszolgáltatás igénybe vételére vonatkozó 

személyes adatok kezelésére vonatkozóan 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

I. A Tájékoztató célja 

 

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a BMH Nonprofit Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Besenyői út 
26.) (a továbbiakban: Társaság), mint a Borsod-Abaúj-Zemplén megye majdnem teljes területére 
kijelölt hulladékgazdálkodási közszolgáltató által alkalmazott, a hulladékgazdálkodási közszolgálatással 
kapcsolatban az egyes ingatlanhasználók személyes adatainak kezelése során alkalmazandó adatvédelmi 
és adatkezelési elveket és politikát. Célja továbbá, hogy a BMH Nonprofit Kft. valamennyi személyes 
adat kezelésére, tárolására, továbbítására, törlésére, megsemmisítésére, az egyes érintetti jogok 
gyakorlására vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési szempontú egységes feltétel és normarendszert 
rögzítse.  
 
A Társaság működése körében alapelv, hogy a személyes adatok kezelése során a társaság minden 
esetben törekszik az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott, a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletben foglaltak 
betartására. 
 
Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), az Európai Parlament 

és a Tanács által elfogadott, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló 2016/679 Rendelet, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a 

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet    az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott 

szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási 

kötelezettségek részletes szabályairól szóló jogszabályok rendelkezéseit tartja be. 

Az Adatkezelő adatai: BMH Nonprofit Kft. („Adatkezelő”) hulladékgazdálkodási közszolgáltató 
Székhelye: 3527 Miskolc, Besenyői út 26. 
Képviseli: Csehovitsné Nagy Zsuzsanna 
E-mail címe: info@bmhnonprofit.hu 
Adatvédelmi tisztviselő neve: Balogh Emőke Boglárka 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@bmhnonprofit.hu 
 
II. Fogalom meghatározások  

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve 
- azonosítható természetes személy. Érintett tehát az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő nem 
természetes partnerének képviselői, kapcsolttartói, munkavállalói. 

2. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes 
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  

3. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 

mailto:info@bmhnonprofit.hu
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módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, 
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 4. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy 
számára történő hozzáférhetővé tétele. 
4. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. 

5. adatkezelő: adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 

végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen, a munkavállalói munkaerőfelvételhez 

kapcsolódó személyes adatok kezeléséhez kapcsolódóan az adatkezelő a BMH Nonprofit Kft.. 

ügyvezetője által külön erre a feladatra meghatározott munkavállalói. 

III. A személyes adatok kezelésének alapelvei 

 
8. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 

átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 
9. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és 

azokat a Társaság nem kezelheti ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem 
minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, 
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés 
(„célhoz kötöttség”);  

10. Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);  

11. Pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell 
tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat 
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);  

12. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását 
csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben 
a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 
célból vagy statisztikai célból kerül majd sor („korlátozott tárolhatóság”);  

13. Az adatvédelmi rendelkezések kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy 
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas 
jelleg”). 

14. A Társaság felelős az előzőekben meghatározott alapelvek szerinti megfelelésért, továbbá 
képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 

 
IV. Adatkezelés során alkalmazott jogszabályok 

Az adatkezelés az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak 
megfelelően történik: 
 

 Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban: Alaptörvény),  

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (továbbiakban Info tv.),  

 Az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott, a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 
Rendelet (a továbbiakban: GDPR rendelet), 



  
 

 

 A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 

 A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet    az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 

ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, 

valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló jogszabályok 

rendelkezéseit tartja be. 

V. Az adatkezelés általános szabálya: 

A Ht. 32/A § (4) (5) és (5a) bekezdése szerint: 

A közszolgáltató, a települési önkormányzat, az önkormányzati társulás, a hulladékgazdálkodási 
létesítmény tulajdonosa, a közszolgáltató részére támogatást nyújtó szerv, valamint a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) megad minden adatot és 
információt, ami a Koordináló szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges. A Koordináló 
szerv kezelheti, és részére átadhatók az e bekezdésben és a 38. § (3) bekezdésében 
meghatározott adatok. 

 A Ht. 32/A § (4) bekezdésben meghatározott adatok közül a személyes adatokat a Koordináló 
szerv - és az ügyfélszolgálati, elszámolási, számlázási és kintlevőség-kezelési feladatai 
ellátásában igénybe vett gazdálkodó szervezet, - az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 
ellátása érdekében kezelheti, nyilvántarthatja. A Koordináló szerv térítésmentesen jogosult az 
elszámolási, számlázási, és kintlevőség-kezelési feladatkörében a 38. § (3) bekezdésében 
meghatározott személyes adatok körére is kiterjedő eseti és csoportos adatszolgáltatást kérni a 
személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerveitől. Az átvett személyes adatokat a Koordináló 
szerv és az ügyfélszolgálati, elszámolási, számlázási és kintlevőség-kezelési feladatai ellátásában 
igénybe vett gazdálkodó szervezet az érintettnek a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
kötelezettsége megszűnéséig, a közszolgáltatással összefüggő díjhátralék esetén annak 
kifizetéséig (behajtásáig) vagy törléséig kezelheti. 

(5a) A közszolgáltató a 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat az általa 
ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, illetve jogszabályban foglalt 
kötelezettségei teljesítése érdekében kezelheti és tarthatja nyilván. A közszolgáltató a 
kezelt személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni, ha az adatkezelés nem az e 
bekezdésben meghatározott célból történt, vagy az adatkezelés célja megszűnt. 

A Ht. 38. § (3) bekezdése szerint „ A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Koordináló 
szerv felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, 
adószámát, továbbá, ha elektronikus kézbesítési cím közhiteles nyilvántartásban történő 
szerepeltetése számára kötelező, úgy elektronikus kézbesítési címét, a természetes személy 
ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, születési nevét, születési helyét 
és idejét, anyja születési családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének 
címét megadja.” 
 
Ezen adatok megadása tehát a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátásához való 
kötelezettségen alapul, az ingatlanhasználó által rendszeresített bejelentőlap (mellékletben 
csatolva) kitöltésével az ingatlanhasználó (k) az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján 
félreérthetetlen beleegyezéssel, felhatalmazást ad(nak) a Közszolgáltatónak az itt 
megadott személyes adatai(k) kezeléséhez és nyilvántartásba vételéhez, amely 
közérdekű jogosítvány végrehajtásához szükséges.  
 
 
 
 



  
 

 

VI. Az adatkezelés jogalapja:  
 

Az adatkezelés jogalapja a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatok vonatkozásában: 
közérdekű feladat (hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat) végrehajtása  
 
A fentiek túlmenően meghatározott, bejelentőlap tartalma szerinti egyéb személyes adat 
kezelésének jogalapja: az érintett kifejezett hozzájárulása. (ezen adatok: a magánszemély 
ingatlanhasználó telefonszáma, e-mail címe, az ingatlanon élők száma, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatáshoz használt hulladékgyűjtő edényzet mérete, az ingatlan használatba vételének 
időpontja, valamennyi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vételéhez 
ingatlanhasználó által önkéntesen csatolt dokumentum, amely közvetlenül személyes adatot 
tartalmaz, a gazdálkodó szervezet és költségvetési intézmény ingatlanhasználó esetén jelen 
szabályzat szerint személyes adatnak minősül az adott jogi személy által kapcsolattartóként 
megjelölt természetese személy családi neve és utóneve, e-mail címe, telefonszáma, egyéb 
elérhetősége, levelezési címe.) 

 
VII. Az adatkezelés célja: 

 
Az adatok nyilvántartására, a közszolgáltatás hatékonyságának növelése érdekében, az 
ingatlanhasználók pontos beazonosítása, így gyors és megbízható ügyintézés érdekében, a 
közvetlen és személyes ügyfélkapcsolat és az irányadó jogszabályok betartása érdekében kerül sor. 
A fenti adatok alapján a Közszolgáltató alkalmassá válik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással 
érintett ingatlanhasználók beazonosítására, az irányadó és hivatkozott jogszabályok alapján a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási adatok az NHKV Zrt. részére történő adattovábbításra, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák kibocsátása érdekében történő kibocsátásához, 
valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vételéhez szükséges gyűjtőedény 
mértékének megállapításához. 

 
Az ingatlanhasználó az adatok kitöltésével a közérdekű feladat végrehajtása érdekében történő 
személyes adatainak alábbi módon történő kezelését tudomásul veszi, és a bejelentőlap aláírásával 
kifejezetten hozzájárul a bejelentőlapon található valamennyi, nem jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges, az ingatlanhasználó által kötelezően megadandó személyes adatának kezeléséhez. 
 
Az ingatlanhasználók által ilyen módon megadott személyes adatai alapján a Közszolgáltató 
jogosult az ingatlanhasználók részére: 
  

 postai úton tájékoztató anyag küldésére a Közszolgáltató és a Koordináló Szerv 
szolgáltatásairól,  

 az ingatlanhasználóval való közszolgáltatással összefüggő ügyintézési és ügyfélszolgálati 
kapcsolattartás postai úton, valamint amennyiben megadásra került telefonon, mobiltelefonon 
és e-mailen,  
 

 név, lakcím, és amennyiben megadásra került, a telefon, mobiltelefon és e-mail adat 
felhasználása a közszolgáltatással kapcsolatos ügyintézéshez, megkeresésekhez, ügyfélszolgálati 
egyeztetés és annak időpontjának a megbeszéléséhez és az ezekhez szükséges 
kapcsolattartáshoz, 
 

VIII. Adatkezelés időtartama: 
 

A Közszolgáltató és a Koordináló Szerv a jogszabály alapján megadott adatokat mindaddig 
kezelheti, amíg a Ht. és egyéb hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok 
szerint a közszolgáltatást igénybe veszi. 
A Közszolgáltató és a Koordináló Szerv az önkéntesen megadott adatokat mindaddig kezeli, 
amíg az adatot szolgáltató nem kéri ezen személyes adatainak a törlését, elfeledtetését vagy 



  
 

 

zárolását, vagy nem vonja vissza hozzájárulását.  
Miután megszűnt a közszolgáltatást igényvételére vonatkozó kötelezettsége a jogszabály által 
kötelezően megadott és az esetlegesen önkéntesen megadott adatot a Közszolgáltató és a 
Koordináló Szerv törli az elektronikus rendszereiből a hatályos jogszabályok szerint. 
Törlés helyett a Közszolgáltató és a Koordináló Szerv zárolja a személyes adatot, ha az adatot 
szolgáltató ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a 
törlés sértené az adatszolgáltató jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig 
kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
A célhoz nem kötött és olyan adatot, amelyre nézve az adatkezelés célja megszűnt vagy 
módosult haladéktalanul, illetve az előírt megőrzési határidő leteltével meg kell semmisíteni.  
 

adattárolás határideje : a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási jogviszony megszűnését követő 
8 év a számviteli törvény alapján 

adat tárol ás módja : papír alapú és elektronikus 
 

IX. Adatfeldolgozás és célhoz kötöttség: 
 

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, 
ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei 
minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

 
X. Adatbiztonság: 

 
A Közszolgáltató és a Koordináló Szerv, mint adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében 
adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és 
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek törvény, valamint 
az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi 
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg 
sérülés vagy a megsemmisülés ellen. 

 
 

XI. Érintettek kategóriái: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevő természetes 
személyek, gazdálkodó szervezetek, költségvetési szervek természetes személy 
kapcsolattartói,  

 
XII. Címzettek kategóriái: Koordináló szerv, a Társaság ügyfélszolgálati munkatársai, A 

Társaság iktatásért felelős munkatársai, NHKV Zrt., a PRBSoft Szoftverfejlesztő, 
Adatfeldolgozó és Szolgáltató Kft., az egyes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat 
ellátásáért felelős települési önkormányzatok és azok társulásai 

 
XIII. Harmadik országba továbbítás: nem történik a Társaságnál 

 
XIV. Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan 

adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai 
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-
képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, 
valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti 
hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a 
bejelentés nem történik meg 72 órán belül, Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem 
igazolására szolgáló indokokat is. 



  
 

 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó 
adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során: 

 világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét; 
 információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és 

elérhetőségeiről; 
 ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 
 ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 

intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges 
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.  

 
XV. A kezelt személyes adatok köre 

 

1. A kezelt személyes adatok körét a Ht. fentiekben hivatkozott rendelkezései, valamint jelen 
adatvédelmi tájékoztató VI. pontja rés annak mellékleteként csatolt bejelentőlapok 
részletesen tartalmazzák. 

2. A személyes adatok kezelése tekintetében a Társaság a hatályos és irányadó jogszabályi 
rendelkezések szerint jár el. Az érintetteknek joguk van az adatkezeléssel kapcsolatos 
jogaikat érvényesíttetni a jogszabályi előírások szerint előírásai szerint. 

3. A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá 
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg 
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlanul 
harmadik személy számára azokhoz történő hozzáférését és jogosulatlan megváltoztatását. 

 

XVII. Adat és információfeldolgozás és adattovábbítás lehetősége: 

A Társaság az általa kezelt személyes adatokat saját maga kezeli, ugyanakkor a 69/2016. (III. 31.) Korm. 

rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, 

feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes 

szabályairól szóló adattovábbítás történik az alábbi társaságok felé, aki a megküldött személyes 

adatokat feldolgozzák: 

 Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1036 Budapest, 

Lajos utca 103.) 

Elérhetősége: www.nhkv.hu 

adat továbbítás céljja állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében a számlázási, 

díjbeszedési, valamint a díjhátralék-kezelési feladatkörében az ügyfelek személyes adatainak kezelése, 

nyilvántartása. Jogi eljárások kezdeményezése, végrehajtási eljárás kezdeményezése érdekében. 

 
adatto vábbítás jogalapja: a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A § 
(5) bekezdése. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet 
kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek 
részletes szabályairól szóló 69/2016. sz. Kormányrendelet 15-16. § 
 
a továbbított adatok köre: magánszemély esetében: ingatlanhasználó családi és utóneve, 

lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címe, szolgáltatást igénybevevő születési dátuma, 

http://www.nhkv.hu/


  
 

 

születési helye és az anyja neve, gazdálkodó szervek és költségvetési szervek természetes személy 

képviselőinek családi és utóneve, elérhetősége, értesítési címe, e-mail címe, telefonszáma, az 

ingataklanon használt edényzet űrmértéke 

 

A Társaságnál elektronikus ügyféladatbázis működik. A hiányzó adatokat részben az ügyfelektől, 
az egyes települési önkormányzatoktól, szerzi be a Társaság. 
A frissítés folyamatos, a nem aktuális adatokat felülírja a Társaság, melyek ezáltal azonnal törlésre 
kerülnek. 

Az ügyféladatbázisra rálát szoftverfejlesztéssel megbízott cég, mint adatfeldolgozó: 
 

Adatfeldolgozó adatai: 

 

Név: PRBSoft Szoftverfejlesztő, Adatfeldolgozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 
Székhely: 3000 Hatvan, Nyár utca 16. 
 
Elérhetőség: info@prbsoft.hu  
 

adattovábbítás célja és jogalapja: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó, 

az NHKV Zrt. részére az irányadó, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott 

szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási 

kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. sz. Kormányrendeletben meghatározott 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges informatikai szoftver biztosítása és 

rendszergazdai feladatok ellátása 

a továbbított adatok köre: magánszemély esetében: ingatlanhasználó családi és utóneve, 

lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címe, szolgáltatást igénybevevő születési dátuma, 

születési helye és az anyja neve, gazdálkodó szervek és költségvetési szervek természetes személy 

képviselőinek családi és utóneve, elérhetősége, értesítési címe, e-mail címe, telefonszáma, az 

ingataklanon használt edényzet űrmértéke 

 

 A Társaság mindenkori, a fogyasztóvédelmi szabályok alapján megbízott fogyasztóvédelmi 

referense 

fogyasztovedelem@bmhnonprofit.hu 

adattovábbítás célja és jogalapja: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó, 

a Fgytv. irányadó előírásai alapján a Társaságnál kötelezően alkalmazandó fogyasztóvédelmi referens 

feladatának ellátásához kapcsolódó személyes adatok megismerése, panaszkezelés ügyintézése, 

hatóságokkal történő kapcsolattartás. A Társaság az ingatlanhasználók panaszainak ügyintézésére 

vonatkozóan külön adatvédelmi tájékoztatóval rendelkezik. 

a továbbított adatok köre: magánszemély esetében: ingatlanhasználó családi és utóneve, 

lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címe, szolgáltatást igénybevevő születési dátuma, 

születési helye és az anyja neve, gazdálkodó szervek és költségvetési szervek természetes személy 

képviselőinek családi és utóneve, elérhetősége, értesítési címe, e-mail címe, telefonszáma, az 

ingatlanon használt edényzet űrmértéke. 

 

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B3056353A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
mailto:fogyasztovedelem@bmhnonprofit.hu


  
 

 

 Az egyes, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért jogszabály alapján felelős települési 

önkormányzati társulások, társult önkormányzatok 

 

adattovábbítás célja: az adott településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást kötelezően 

igénybe veendő ingatalanhasználók település önkormányzati társulás általi megismerése,  

 

adattovábbítás jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, 2011. CXXIX. törvény Mötv. 13. § 19. pontja  

 

továbbított adatok köre: magánszemély esetében: ingatlanhasználó családi és utóneve, lakóhelyének, 

tartózkodási és értesítési helyének címe, szolgáltatást igénybevevő születési dátuma, születési helye 

és az anyja neve, gazdálkodó szervek és költségvetési szervek természetes személy képviselőinek 

családi és utóneve, elérhetősége, értesítési címe, e-mail címe, telefonszáma, az ingatlanon használt 

edényzet űrmértéke. 

 

Az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott személyes adatok kezelése kapcsán az adatfeldolgozó 
is biztosítja mindazon technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy 
törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen. 
 
Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazon 
szabályok vonatkoznak, mint amelyek az adatkezelőre és az eredeti adatfeldolgozóra. 
 

A Társaság, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa 

szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására 

őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből 

származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé. 

A Társaság saját, munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározott szervezeti egységei részére a az 

ingatlanhasználó személyes adatait továbbíthatja, amennyiben esetleges panaszügy kivizsgálása, vagy 

bárminemű, az ügyfél által a Társasághoz benyújtott beadványa ezt indokolja. 

 

XVIII. Nem az érintettől származó személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok: 

 
Ha az érintett személyes adatait a Társaság nem az érintettől szerezte meg, úgy az adatkezelő Társaság 
az érintett rendelkezésére bocsátja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban részletesen meghatározott 
valamennyi érintettet érintő személyes adat kezelésére vonatkozó információt, a Társaság annak 
tudomásra jutásától, megszerzésétől számított ésszerű határidőn belül, legkésőbb 30 napon belül. Ha 
a személyes adatokat az illetővel való kapcsolattartás céljára használják fel, a kezelt személyes adatokról 
történő tájékoztatásnak legalább az érintettel való első kapcsolatfelvételkor meg kell történnie érintetti 
részről. Ha az adatkezelő a személyes adatokat a megszerzésük céljától eltérő célra kívánja használni 
vagy az eredeti céltól eltérő célra kívánja használni, úgy valamennyi releváns az előző pontokban 
részletesen ismertetett információkról szükséges az érintettet tájékoztatni. 
 
Ilyen esetben az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a személyes adatok forrásáról, adott esetben arról 
is, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e, illetve az általa kezelt 
személyes adatok köréről. 
 
 
 



  
 

 

XIII. Jogérvényesítés közös szabályai 

 

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján az érintett 

jogai a következők függetlenül attól, hogy a személyes adat az érintettől vagy más forrásból származik: 

átlátható tájékoztatás joga, hozzáférés joga, a helyesbítés joga, adathordozhatósághoz való jog, az 

„elfeledtetéshez való jog”, tiltakozáshoz való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, visszavonás 

joga, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga. 

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés 

korlátozását, valamint élhet tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon. 

 

Átlátható tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére a Társaság megfelelő intézkedéseket hoz 

annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 

a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes 

tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően 

megfogalmazva nyújtsa.  

 

Az érintett hozzáféréséhez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést 

kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy 

címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, 

ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes 

adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a 

tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra 

vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az 

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen 

jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult 

arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. A Társaság az 

adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett 

által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű 

díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Társaság elektronikus formában 

szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban az info@bmhnonprofit.hu elérhetőségen keresztül 

gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és 

beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.  

 

Helyesbítés joga: Az érintett kérheti a Társaság Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes 

adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.  

 

Elfeledtetéshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult 

arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 

adatokat:  

 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték;  

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 



  
 

 

jogalapja;  

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a 

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes 

adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 

teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, 

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, 

ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:  

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;  

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

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

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 

jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 

valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Társaság az érintettet az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.  

 

Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő 

vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett 

rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem 

kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése 

közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá 

vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az 

a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő 

kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Társaság. nem kezeli.  

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekbe, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy 

ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló 

döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés 



  
 

 

megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan 

uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos 

érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett 

hozzájárulásán alapul.  

 

Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

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

 

Adathordozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.  

 

Eljárási szabályok: Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti 

kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és 

a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 

meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 

kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 

a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A Társaság Kft. a kért információkat és tájékoztatást 

díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen 

ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás 

nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat 

számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az adatkezelő minden olyan 

címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-

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

vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e 

címzettekről. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív 

költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be 

a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha 

az érintett másként kéri.  

 

Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéni 

jogaik gyakorlásával kapcsolatos kérelmeiket – ha azt jogszabály nem ki nem zárja – az 

info@bmhnonprofit.hu címre küldhetik meg 
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A hivatkozott jogszabályok alapján az érintett a személyes adatainak kezelésével a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-hoz (NAIH) fordulhat  

 

 

Elérhetőségei: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

posta cím:  1363 Budapest, Pf. 9. 

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL http://naih.hu 

 

Az érintett jogai megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, 

hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Abban 

az esetben, ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől 

sérelemdíjat követelhet.  

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató mellékletében feltüntetett bejelentési adatlap tájékoztató, általános 

jellegű, valamennyi ingatlanhasználó csoportok szerinti, Társaságunk által alkalmazott bejelentőlap a 

Társaság honlapján bármely személy számára korlátzoás nélkül, elérhető, letölthető.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:x5engine.utils.emailTo('3134321321','.huhnailat@lgazosfelgyu')


  
 

 

 

1. melléklet  
 

 BEJELENTÉSI ADATLAP (általános) 
 

 
 
A közszolgáltatással érintett ingatlan címe:……………………………………………………….. 
 
I. Az ingatlan tulajdonos(ok) adatai: 
 
1.  

Név: 

Születési név: 

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Lakóhely: 

Értesítési címe:   

Ezen adatok megadása a Ht. 38. § (3) bek. szerint kötelező. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje, 
egyéb összefüggő szabályok ismertetése az Adatkezelési tájékoztatóban találhatóak, amelyet kérjük 
kitöltés előtt elolvasni. 
 

Adóazonosító jel:  

Telefonszám: 

E-mail cím: 

Ezen adatok megadása hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje, egyéb összefüggő 
szabályok ismertetése az Adatkezelési tájékoztatóban található, amelyet kérjük kitöltés előtt elolvasni 
szíveskedjen. 
 
2.  

Név: 

Születési név: 

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Lakóhely: 

Értesítési címe:   

Ezen adatok megadása a Ht. 38. § (3) bek. szerint kötelező. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje, 
egyéb összefüggő szabályok ismertetése az Adatkezelési tájékoztatóban találhatóak, amelyet kérjük 
kitöltés előtt elolvasni. 
 

Adóazonosító jel: (gazdálkodó szerveknél) 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

Ezen adatok megadása hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje, egyéb összefüggő 
szabályok ismertetése az Adatkezelési tájékoztatóban található, amelyet kérjük kitöltés előtt elolvasni 
szíveskedjen. 
 
 
3.  
 

Név: 

Születési név: 

Születési hely, idő: 



  
 

 

Anyja neve: 

Lakóhely: 

Értesítési címe:   

Ezen adatok megadása a Ht. 38. § (3) bek. szerint kötelező. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje, 
egyéb összefüggő szabályok ismertetése az Adatkezelési tájékoztatóban találhatóak, amelyet kérjük 
kitöltés előtt elolvasni. 
 

Adóazonosító jel: (gazdálkodó szerveknél) 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

Ezen adatok megadása hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje, egyéb összefüggő 
szabályok ismertetése az Adatkezelési tájékoztatóban található, amelyet kérjük kitöltés előtt elolvasni 
szíveskedjen. 
   
II. A közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb adatok: 
 
Ingatlanon lakók 
száma:……………………………………………………………………………..... 
 
Várhatóan keletkező hulladék mennyisége 
hetente:…………………………………………………... 
 
Edényzet 
mérete:…………………………………………………………………………………….... 
 
Az ingatlan használatba vételének 
időpontja:………………………………………………………… 
 
 
 
Nyilatkozom, hogy jelen formanyomtatvány kitöltésével elfogadom a 
https://bmhnonprofit.hu/adatvedelem/ oldalon található adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot. 
Továbbá tudomásul veszem, hogy az NHKV Zrt. kezelheti és részére átadhatóak a jelen 
dokumentumban közölt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény szerinti adatok. 
 
 
Kelt.: ………………………………….., 20……………………….. 
 
 
    
 
                           
                                                                                           ……………………………………… 
                        Ingatlanhasználó(k) 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

2. melléklet  
 

VÁLTOZÁS BEJELENTÉS (általános) 
 
 
A közszolgáltatással érintett ingatlan címe:……………………………………………………….. 
Felhasználó azonosító száma:………………………………………………………………………. 
 

I. Az ingatlan tulajdonos(ok) adatai: 
 
1.  

Név: 

Születési név: 

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Lakóhely: 

Értesítési címe:   

Ezen adatok megadása a Ht. 38. § (3) bek. szerint kötelező. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje, 
egyéb összefüggő szabályok ismertetése az Adatkezelési tájékoztatóban találhatóak, amelyet kérjük 
kitöltés előtt elolvasni. 
 

Adóazonosító jel: (kizárólag gazdálkodó szerveknél) 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

Ezen adatok megadása hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje, egyéb összefüggő 
szabályok ismertetése az Adatkezelési tájékoztatóban található, amelyet kérjük kitöltés előtt elolvasni 
szíveskedjen. 
 
2.  

Név: 

Születési név: 

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Lakóhely: 

Értesítési címe:   

Ezen adatok megadása a Ht. 38. § (3) bek. szerint kötelező. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje, 
egyéb összefüggő szabályok ismertetése az Adatkezelési tájékoztatóban találhatóak, amelyet kérjük 
kitöltés előtt elolvasni. 
 

Adóazonosító jel: (kizárólag gazdálkodó szerveknél) 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

Ezen adatok megadása hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje, egyéb összefüggő 
szabályok ismertetése az Adatkezelési tájékoztatóban található, amelyet kérjük kitöltés előtt elolvasni 
szíveskedjen. 
 
3.  
 

Név: 

Születési név: 

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Lakóhely: 



  
 

 

Értesítési címe:   

Ezen adatok megadása a Ht. 38. § (3) bek. szerint kötelező. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje, 
egyéb összefüggő szabályok ismertetése az Adatkezelési tájékoztatóban találhatóak, amelyet kérjük 
kitöltés előtt elolvasni. 
 

Adóazonosító jel: (kizárólag gazdálkodó szerveknél) 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

Ezen adatok megadása hozzájáruláson alapul. Az adatkezelés célja, jogalapja, ideje, egyéb összefüggő 
szabályok ismertetése az Adatkezelési tájékoztatóban található, amelyet kérjük kitöltés előtt elolvasni 
szíveskedjen. 
 
II. A közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos egyéb adatok: 
 
Ingatlanon lakók 
száma:……………………………………………………………………………..... 
 
Várhatóan keletkező hulladék mennyisége 
hetente:…………………………………………………... 
 
Edényzet 
mérete:…………………………………………………………………………………….... 
 
Az ingatlan használatba vételének 
időpontja:………………………………………………………… 
 
 
III. A megváltozott adatok és a változás okai: 
 
………………………………………………………………………………………………………
.... 
………………………………………………………………………………………………………
.... 
 
Egyéb megjegyzés: 
………………………………………………………………………………………………………
… 
 
Nyilatkozom, hogy jelen formanyomtatvány kitöltésével elfogadom a 
https://bmhnonprofit.hu/adatvedelem/ oldalon található adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot. 
Továbbá tudomásul veszem, hogy az NHKV Zrt. kezelheti és részére átadhatóak a jelen szerződésben 
közölt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény szerinti adatok. 
 
 
Kelt.: ………………………………….., 20……………………….. 
 
    
 

       
                     
……………………………………… 

               Ingatlanhasználó(k 
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8. melléklet Adatvédelmi tájékoztató panaszkezelésre vonatkozó személyes adatok 

kezelésére vonatkozóan 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

I. A Tájékoztató célja 

 

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a BMH Nonprofit Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Besenyői út 
26.) (a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott, a panaszkezelési eljárás során alkalmazandó 
adatvédelmi és adatkezelési elveket és politikát. Célja továbbá, hogy a BMH Nonprofit Kft. által kezelt 
valamennyi panaszkezeléssel kapcsolatos személyes adat kezelésére, tárolására, továbbítására, törlésére, 
megsemmisítésére, az egyes érintetti jogok gyakorlására vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési 
szempontú egységes feltétel és normarendszert rögzítse.  
 
A Társaság működése körében alapelv, hogy a személyes adatok kezelése során a társaság minden 
esetben törekszik az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott, a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletben foglaltak 
betartására. 
 
Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény rendelkezésinek megfelelően kerül rögzítésre.  

Az Adatkezelő adatai: BMH Nonprofit Kft. („Adatkezelő”). 
Székhelye: 3527 Miskolc, Besenyői út 26. 
Képviseli: Csehovitsné Nagy Zsuzsanna 
E-mail címe: info@bmhnonprofit.hu 
Adatvédelmi tisztviselő neve: Balogh Emőke Boglárka 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@bmhnonprofit.hu 
 

II. Fogalom meghatározások  

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve 
- azonosítható természetes személy. Érintett tehát az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő nem 
természetes partnerének képviselői, kapcsolttartói, munkavállalói. 

2. személyes adat :azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes 
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  

3. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, 
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 4. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy 
számára történő hozzáférhetővé tétele. 
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4. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. 

5. adatkezelő: adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 

végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen, a panaszkezeléshez kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséhez kapcsolódóan az adatkezelő a BMH Nonprofit Kft. ügyvezetője által külön erre a 

feladatra meghatározott munkavállalói. 

II. A személyes adatok kezelésének alapelvei 

 
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 
átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 
A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és 
azokat a Társaság nem kezelheti ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem 
minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, 
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés 
(„célhoz kötöttség”);  
Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);  
Pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell 
tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat 
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);  

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását 
csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes 
adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes 
adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 
statisztikai célból kerül majd sor („korlátozott tárolhatóság”);  

Az adatvédelmi rendelkezések kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy 
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas 
jelleg”). 
A Társaság felelős az előzőekben meghatározott alapelvek szerinti megfelelésért, továbbá 
képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 

 

III. Panaszkezelés módjai: 

 
Szóbeli panasz: 

 
c) személyesen az Ügyfélszolgálati irodákban, ügyfélszolgálati időben. 

 
d) telefonon: telefonos ügyintézés az a) pontban megjelölt ügyfélszolgálati irodában biztosított. 

 
Írásbeli panasz: 

 
d) személyesen: az Ügyfélszolgálati irodákban 
e) postai úton (3510 Pf.: 583./3527 Miskolc, Besenyői út 26.) 
f) vagy e-mailben az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu címen 

 

Ha az érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges 
a panaszról jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy másolati példányát a társaságnak át kell adnia 
a fogyasztónak. 
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Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Fgytv. 17/B. § (3) bekezdése alapján 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátása érdekében működtetett ügyfélszolgálati 
tevékenység ellátása, az ügyfélpanaszok kezelése, panaszügyintézés alapján jogi kötelezettség teljesítése, 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pont. 
 

Az adatkezelés célja: Ügyfélpanaszok felvétele, szolgáltatási tevékenységgel 
összefüggő panaszkezelés intézése az Adatkezelő Társaságnál 

 
Érintettek kategóriái: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevő valamennyi 
ingatlanhasználó 
 
Címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálati munkatársai, ügyfélszolgálati 
csoportvezető, ügyvezető, jogi vezető, a Társaság mindenkor kinevezett fogyasztóvédelmi 
referense, a Társaság iktatásért felelős munkatársai 

 
Kezelt személyes adatok köre: az ügyfél neve; az ügyfél lakcíme, illetve amennyiben 
szükséges, levelezési címe; a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; az ügyfél 
panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő 
rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás 
teljes körűen kivizsgálásra kerüljön; a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően 
ügyfélszám; a telefonon felvett adatok esetében az egyedi azonosító szám; az ügyfél által 
bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; a jegyzőkönyvet 
felvevő személy és az ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli 
panasz esetén elvárt); a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, e-mail cím, telefonszám. 
 
Harmadik országba továbbítás: nincsen 

 
Adattárolásra előirányzott határidő: a panasz megválaszolásától számított Fgytv.  
szerinti 5 év 

 
Technikai és szervezési intézkedések: a BMH Nonprofit Kft. a közölt személyes 
adatok kezeléséhez szükséges technikai, informatikai eszközöket úgy választja meg és 
üzemelteti, hogy az adat kizárólag az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető, 
hitelessége és hitelesítése biztosított legyen, változatlansága igazolható, és a jogosulatlan 
hozzáférés ellen védett legyen. 

 
A Társaság e-mailen is fogad kérelmeket. 
 
A telefonon történt bejelentések esetében a beszélgetések rögzítésre kerülnek az 
ügyfélszolgálatokon. A beszélgetéseket a fogyasztóvédelmi törvény szerint 5 évig tárolja a 
Társaság. 
Az ügyfélpanaszokat tartalmazó beszélgetéseket a Társaság egyedi azonosító számmal 
rögzíti. 
A telefonos hangrögzítésről részletes adatvédelmi tájékoztató készült (8. melléklet). 

 
IV. Jelen adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi tájékoztató célja az ügyfelek előzetes 

tájékoztatása az adatkezelésről. Ez a tájékoztató elérhető az ügyfelek számára nyitva álló 
ügyfélszolgálati fogadótérben, valamint a Társaság honlapán is, melynek elérhetősége: 
ww.bmhnonprofit.hu  
 
 

 



  
 

 

V. Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan 
adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai 
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-
képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, 
valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával 
azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, 
ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira 
és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, 
Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja 
az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi 
incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során: 

világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét; 

információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és elérhetőségeiről; 

ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 

ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, 
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények 
enyhítését célzó intézkedéseket. 

 

IV.  Adat és információfeldolgozás  

A Társaság az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel, és kezeli. A telefonon történő 
panaszfelvételek esetén a panaszok kivizsgálásában a tényleges hulladékgazdálkodási gyűjtési, 
szállítási, kezelési tevékenységet ellátó alvállalkozók erre feljogosított munkavállalói is részt vesznek. 
A Társaság gondoskodik minden esetben az egyes alvállalkozók által a jelen szabályzatban foglaltak 
megismertetésével, és az abban foglaltak tudomásul vételének hiteles alátámaszthatóságára 
titoktartási nyilatkozatot kötelesek tenni a jelen bekezdésben ismertetett foglalkoztatottak. 

 

A telefonon rögzített panaszokat a Társaság szerződése alapján az alábbi társaság dolgozza fel 
adatfeldolgozóként: 

 

 Minerva-Soft Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

3900 Szerencs, Lipták út 1/a. 

Elérhetőség: info@minerva-soft.com 

 A Társaság mindenkori, a fogyasztóvédelmi szabályok alapján megbízott fogyasztóvédelmi 

referense 

fogyasztovedelem@bmhnonprofit.hu 

adattovábbítás célja és jogalapja: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó, 

a Fgytv. irányadó előírásai alapján a Társaságnál kötelezően alkalmazandó fogyasztóvédelmi referens 

feladatának ellátásához kapcsolódó személyes adatok megismerése, panaszkezelés ügyintézése, 

hatóságokkal történő kapcsolattartás. A Társaság az ingatlanhasználók panaszainak ügyintézésére 

vonatkozóan külön adatvédelmi tájékoztatóval rendelkezik. 

 

mailto:info@minerva-soft.com
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továbbított adatok köre: az ügyfél neve; az ügyfél lakcíme, illetve amennyiben szükséges, levelezési 
címe; a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal 
érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában 
foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön; a panasszal érintett szerződés száma, 
ügytől függően ügyfélszám; a telefonon felvett adatok esetében az egyedi azonosító szám; az ügyfél 
által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; a jegyzőkönyvet felvevő 
személy és az ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt); a 
jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, e-mail cím, telefonszám. 
 

Az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott személyes adatok kezelése kapcsán az adatfeldolgozó 
is biztosítja mindazon technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy 
törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen. 
 
Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazon 
szabályok vonatkoznak, mint amelyek az adatkezelőre és az eredeti adatfeldolgozóra. 
 

V. Adattovábbítás lehetősége 

 

Az ingatlanhasználók által tett panaszok alapján kezelt személyes adatok továbbítása kizárólag 
azilletékes fogyasztóvédelmi hatóságok, békéltető testületek, illetékes bíróságok, továbbá a Társaság 
mindenkori, kinevezett fogyasztóvédelmi referense felé történik. 

 

A Társaság mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa 

szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására 

őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből 

származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé. 

 

VI. Nem az érintettől származó személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok: 
 
Ha az érintett személyes adatait a Társaság nem az érintettől szerezte meg, úgy az adatkezelő Társaság 
az érintett rendelkezésére bocsátja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban részletesen meghatározott 
valamennyi érintettet érintő személyes adat kezelésére vonatkozó információt, a Társaság annak 
tudomásra jutásától, megszerzésétől számított ésszerű határidőn belül, legkésőbb 30 napon belül. Ha 
a személyes adatokat az illetővel való kapcsolattartás céljára használják fel, a kezelt személyes adatokról 
történő tájékoztatásnak legalább az érintettel való első kapcsolatfelvételkor meg kell történnie érintetti 
részről. Ha az adatkezelő a személyes adatokat a megszerzésük céljától eltérő célra kívánja használni 
vagy az eredeti céltól eltérő célra kívánja használni, úgy valamennyi releváns az előző pontokban 
részletesen ismertetett információkról szükséges az érintettet tájékoztatni. 
 
Ilyen esetben az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a személyes adatok forrásáról, adott esetben arról 
is, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e, illetve az általa kezelt 
személyes adatok köréről. 
 
 
 

 

 

 



  
 

 

VII. Jogérvényesítés közös szabályai 

 

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján az érintett 

jogai a következők függetlenül attól, hogy a személyes adat az érintettől vagy más forrásból származik: 

átlátható tájékoztatás joga, hozzáférés joga, a helyesbítés joga, adathordozhatósághoz való jog, az 

„elfeledtetéshez való jog”, tiltakozáshoz való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, visszavonás 

joga, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga. 

 

Az érintett a jelen tájékoztató mellékleteként becsatolt és annak elválaszthatatlan részét képező érintett 

által megtett hozzájáruló nyilatkozata az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal bármikor visszavonható. 

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés 

korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon. 

 

Átlátható tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére a Társaság megfelelő intézkedéseket hoz 

annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 

a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes 

tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően 

megfogalmazva nyújtsa.  

 

Az érintett hozzáféréséhez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést 

kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy 

címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, 

ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes 

adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a 

tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra 

vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az 

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen 

jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult 

arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. A Társaság az 

adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett 

által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű 

díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Társaság elektronikus formában 

szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban az info@bmhnonprofit.hu elérhetőségen keresztül 

gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és 

beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.  

 

Helyesbítés joga: Az érintett kérheti a Társaság Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes 

adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.  

 

Elfeledtetéshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult 

arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 

adatokat:  



  
 

 

 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték;  

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja;  

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a 

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes 

adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 

teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, 

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, 

ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:  

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;  

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

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

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 

jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 

valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Társaság az érintettet az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.  

 

Adathordozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.  

 

Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő 

vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett 

rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem 

kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése 

közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá 



  
 

 

vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az 

a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő 

kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Társaság. nem kezeli.  

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekbe, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy 

ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló 

döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés 

megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan 

uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos 

érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett 

hozzájárulásán alapul.  

 

Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

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

Eljárási szabályok: Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti 

kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és 

a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 

meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 

kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 

a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A Társaság Kft. a kért információkat és tájékoztatást 

díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen 

ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás 

nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű 

díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az adatkezelő minden 

olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-

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

vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e 

címzettekről. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív 

költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be 

a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha 

az érintett másként kéri.  

 

Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéni 

jogaik gyakorlásával kapcsolatos kérelmeiket – ha azt jogszabály nem ki nem zárja – az 

info@bmhnonprofit.hu címre küldhetik meg 
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A hivatkozott jogszabályok alapján az érintett a személyes adatainak kezelésével a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-hoz (NAIH) fordulhat  

 

Elérhetőségei: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

posta cím:  1363 Budapest, Pf. 9. 

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

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL http://naih.hu 

 

Az érintett jogai megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, 

hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Abban 

az esetben, ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével  vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől 

sérelemdíjat követelhet. 
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9. melléklet adatvédelmi tájákoztató az ügyfelek telefonon közölt személyes adataival 

összefüggésben 

 

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

I. A Tájékoztató célja 

 

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a BMH Nonprofit Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Besenyői út 
26.) (a továbbiakban: Társaság), mint a Borsod-Abaúj-Zemplén megye majdnem teljes területére 
kijelölt hulladékgazdálkodási közszolgáltató által alkalmazott, a hulladékgazdálkodási közszolgálatással 
kapcsolatban az ügyfelek által telefonon a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatainak 
kezelése során alkalmazandó adatvédelmi és adatkezelési elveket és politikát. Célja továbbá, hogy a 
BMH Nonprofit Kft. valamennyi személyes adat kezelésére, tárolására, továbbítására, törlésére, 
megsemmisítésére, az egyes érintetti jogok gyakorlására vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési 
szempontú egységes feltétel és normarendszert rögzítse.  
 
A Társaság működése körében alapelv, hogy a személyes adatok kezelése során a társaság minden 
esetben törekszik az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott, a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletben foglaltak 
betartására. 
 
Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató különösen az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), az Európai Parlament 

és a Tanács által elfogadott, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló 2016/679 Rendelet, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a 

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Fgytv.) meghatározottak 

jogszabályok rendelkezéseit tartja be. 

Az Adatkezelő adatai: BMH Nonprofit Kft. („Adatkezelő”) hulladékgazdálkodási közszolgáltató 
Székhelye: 3527 Miskolc, Besenyői út 26. 
Képviseli: Csehovitsné Nagy Zsuzsanna 
E-mail címe: info@bmhnonprofit.hu 
Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Balogh Emőke Boglárka 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@bmhnonprofit.hu 
 

II.  Fogalom meghatározások  

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve 
- azonosítható természetes személy. Érintett tehát az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő nem 
természetes partnerének képviselői, kapcsolttartói, munkavállalói. 

2. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes 
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  
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3. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, 
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 4. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy 
számára történő hozzáférhetővé tétele. 
4. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. 

5. adatkezelő: adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 

végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen, a telefonos személyes adatszolgáltatáshoz 

kapcsolódó személyes adatok kezeléséhez kapcsolódóan az adatkezelő a BMH Nonprofit Kft. 

ügyvezetője által külön erre a feladatra meghatározott munkavállalói. 

 

III.VA személyes adatok kezelésének alapelvei 

 
15. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 

átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 
16. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és 

azokat a Társaság nem kezelheti ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem 
minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, 
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés 
(„célhoz kötöttség”);  

17. Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);  

18. Pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell 
tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat 
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);  

19. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását 
csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben 
a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 
célból vagy statisztikai célból kerül majd sor („korlátozott tárolhatóság”);  

20. Az adatvédelmi rendelkezések kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy 
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas 
jelleg”). 

21. A Társaság felelős az előzőekben meghatározott alapelvek szerinti megfelelésért, továbbá 
képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 

 
 

IV. Adatkezelés során alkalmazott jogszabályok 

Az adatkezelés az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak 
megfelelően történik: 
 

 Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban: Alaptörvény),  

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (továbbiakban Info tv.),  



  
 

 

 Az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott, a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 
Rendelet (a továbbiakban: GDPR rendelet), 

 A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 

 A 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet    az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 

ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, 

valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló jogszabály 

 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 

V. Az adatkezelés általános szabálya: 

A Ht. 32/A § (4) (5) és (5a) bekezdése szerint: 

A közszolgáltató, a települési önkormányzat, az önkormányzati társulás, a hulladékgazdálkodási 
létesítmény tulajdonosa, a közszolgáltató részére támogatást nyújtó szerv, valamint a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) megad minden adatot és 
információt, ami a Koordináló szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges. A Koordináló 
szerv kezelheti, és részére átadhatók az e bekezdésben és a 38. § (3) bekezdésében 
meghatározott adatok. 

 A Ht. 32/A § (4) bekezdésben meghatározott adatok közül a személyes adatokat a Koordináló 
szerv - és az ügyfélszolgálati, elszámolási, számlázási és kintlevőség-kezelési feladatai 
ellátásában igénybe vett gazdálkodó szervezet, - az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 
ellátása érdekében kezelheti, nyilvántarthatja. A Koordináló szerv térítésmentesen jogosult az 
elszámolási, számlázási, és kintlevőség-kezelési feladatkörében a 38. § (3) bekezdésében 
meghatározott személyes adatok körére is kiterjedő eseti és csoportos adatszolgáltatást kérni a 
személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerveitől. Az átvett személyes adatokat a Koordináló 
szerv és az ügyfélszolgálati, elszámolási, számlázási és kintlevőség-kezelési feladatai ellátásában 
igénybe vett gazdálkodó szervezet az érintettnek a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
kötelezettsége megszűnéséig, a közszolgáltatással összefüggő díjhátralék esetén annak 
kifizetéséig (behajtásáig) vagy törléséig kezelheti. 

(5a) A közszolgáltató a 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat az általa 
ellátandó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, illetve jogszabályban foglalt 
kötelezettségei teljesítése érdekében kezelheti és tarthatja nyilván. A közszolgáltató a 
kezelt személyes adatokat haladéktalanul köteles törölni, ha az adatkezelés nem az e 
bekezdésben meghatározott célból történt, vagy az adatkezelés célja megszűnt. 

A Ht. 42. § (1) bekezdése értelmében a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
keretében: köteles az e törvényben foglalt előírásoknak 
megfelelő ügyfélszolgálatot működtetni. 
 
A Ht. 53. § (1) bekezdése értelmében a Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjjal, valamint a közszolgáltató az ingatlanhasználó önkormányzati 
hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak 
kivizsgálása, orvoslása és az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos 
általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében ügyfélszolgálatot működtet. 
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A Fgytv. 17/B. § (3) bekezdése értelmében az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett 

szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt 

hangfelvétellel rögzíteni kell. Ha a hangfelvétel tartalmazza a 17/A. § (5) bekezdése szerinti tartalmi 

elemeket - ide nem értve a panasz előterjesztésének helyét, a fogyasztó által bemutatott bizonyítékok 

jegyzékét, a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírását, valamint a jegyzőkönyv felvételének helyét és 

idejét -, a jegyzőkönyv felvétele a fogyasztó beleegyezésével mellőzhető. A hangfelvételt egyedi 

azonosítószámmal kell ellátni és öt évig meg kell őrizni. 

(3a) A fogyasztó kérésére, a fogyasztó erre irányuló kéréséről történő tudomásszerzéstől számított 30 

napon belül díjmentesen 

a) biztosítani kell a vállalkozás (1) bekezdés szerinti ügyfélszolgálatán a hangfelvétel meghallgatását, 

b) hangfelvételenként egy alkalommal a hangfelvételről másolatot kell biztosítani. 

(3b) Amennyiben a fogyasztó kéri, a hangfelvételről készült másolatot elektronikus úton kell 

rendelkezésére bocsátani. A fogyasztó a (3a) bekezdésben foglalt jogait együttesen és külön-külön is 

gyakorolhatja. A vállalkozás a hangfelvétel kiadását a fogyasztó azonosításán túl egyéb feltételhez nem 

kötheti. A vállalkozás a hangfelvétel készítésével, megőrzésével és rendelkezésre bocsátásával 

kapcsolatos kötelezettségéről, továbbá az egyedi azonosítószámról a fogyasztót a telefonos ügyintézés 

kezdetekor tájékoztatni köteles. 
 

 
VI. Az adatkezelés jogalapja:  
 

Az adatkezelés jogalapja a Ht. 42. § és 53. §-ai, valamint a Fgytv. 17/B. § bekezdésében alapján 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátása érdekében működtetett ügyfélszolgálati 
tevékenység ellátása. 

 
 

VII. Az adatkezelés célja: 
 

Az adatok nyilvántartására, a közszolgáltatás hatékonyságának növelése érdekében, az 
ingatlanhasználók pontos beazonosítása, így gyors és megbízható ügyintézés érdekében, a 
közvetlen és személyes ügyfélkapcsolat és az irányadó jogszabályok betartása érdekében kerül sor. 
A fenti adatok alapján történik a Társaság által a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett 
ingatlanhasználók beazonosítására, panaszbeadványok rögzítésére, ügyfelek kérdéseinek pontos 
megválaszolására. 

 
VIII. Adatkezelés időtartama: 

 
A Közszolgáltató a Fgytv. 17/B. (3) bekezdése alapján a rögzített telefonos beszélgetést öt évig 
köteles megőrizni. 
 
Ezen időszakot követően a Közszolgáltató törli az elektronikus rendszereiből az ügyfelek által a 
Társaság részére biztosított személyes adatokat. 
 
Törlés helyett a Közszolgáltató és a Koordináló Szerv zárolja a személyes adatot, ha az adatot 
szolgáltató ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés 
sértené az adatszolgáltató jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, 
ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

IX. Adatfeldolgozás és célhoz kötöttség: 
 

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, 
ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei 
minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

 
 

X. Adatbiztonság: 
 

A Közszolgáltató, mint adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó 
gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési 
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek törvény, valamint az egyéb 
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat minden 
körülmények között védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra 
hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen. 

 
 

XI. Érintettek kategóriái: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevő természetes 
személy ingatlanhasználók, gazdálkodó szervezetek, költségvetési szervek természetes 
személy kapcsolattartói. 

 
XII. Címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálati munkatársai, A Társaság iktatásért 

felelős munkatársai, a Társaság IT munkatársai, a Társaságnál alkalmazott mindenkori 
fogyasztóvédelmi referens, a Társaság ügyvezetője 

 
XIII. Harmadik országba továbbítás: nincsen 

 
 

XIV. Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan 
adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai 
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-
képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, 
valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti 
hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a 
bejelentés nem történik meg 72 órán belül, Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem 
igazolására szolgáló indokokat is. 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó 
adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során: 

 világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét; 
 információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és 

elérhetőségeiről; 
 ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 



  
 

 

 ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges 
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.  

 
XV. A kezelt személyes adatok köre 

 

4. A kezelt személyes adatok körét a Ht. fentiekben hivatkozott rendelkezései tartalmazzák. 
(ezek különösen, nem taxatíven felsoroltan: ügyfél neve, vevőazonosítója, lakóhelye, 
érintett ingatlan címe, az érintett által használt gyűjtőedényzet mérete, érintett 
bankszámlaszáma, egy háztartásában élő személyek száma…, panasz bejelntés tárgya 
szerinti ) 

5. A személyes adatok kezelése tekintetében a Társaság a hatályos és irányadó jogszabályi 
rendelkezések szerint jár el. Az érintetteknek joguk van az adatkezeléssel kapcsolatos 
jogaikat érvényesíttetni a jogszabályi előírások szerint előírásai szerint. 

6. A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá 
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg 
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlanul 
harmadik személy számára azokhoz történő hozzáférését és jogosulatlan megváltoztatását. 

 
 

 

XVI. Adat és információfeldolgozás és adattovábbítás lehetősége: 

A Társaság az általa kezelt személyes adatokat saját maga kezeli, ugyanakkor a Társaság által megkötött 

szerződés alapján adattovábbítás történik az alábbi társaság felé, aki a megküldött személyes adatokat 

feldolgozza külön a társaságok között létrejött megállapodás alapján. 

 Minerva-Soft Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

3900 Szerencs, Lipták út 1/a. 

Elérhetőség: info@minerva-soft.com 

Az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott személyes adatok kezelése kapcsán az adatfeldolgozó 
is biztosítja mindazon technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy 
törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen. 
 
Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazon 
szabályok vonatkoznak, mint amelyek az adatkezelőre és az eredeti adatfeldolgozóra. 
 

A Társaság, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa 

szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására 

őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből 

származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé. 

A Társaság saját, munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározott szervezeti egységei részére a az 

ingatlanhasználó személyes adatait továbbíthatja, amennyiben esetleges panaszügy kivizsgálása, vagy 

bárminemű, az ügyfél által a Társasághoz benyújtott beadványa ezt indokolja. 

 

 



  
 

 

Nem az érintettől származó személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok: 

 
Ha az érintett személyes adatait a Társaság nem az érintettől szerezte meg, úgy az adatkezelő Társaság 
az érintett rendelkezésére bocsátja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban részletesen meghatározott 
valamennyi érintettet érintő személyes adat kezelésére vonatkozó információt, a Társaság annak 
tudomásra jutásától, megszerzésétől számított ésszerű határidőn belül, legkésőbb 30 napon belül. Ha 
a személyes adatokat az illetővel való kapcsolattartás céljára használják fel, a kezelt személyes adatokról 
történő tájékoztatásnak legalább az érintettel való első kapcsolatfelvételkor meg kell történnie érintetti 
részről. Ha az adatkezelő a személyes adatokat a megszerzésük céljától eltérő célra kívánja használni 
vagy az eredeti céltól eltérő célra kívánja használni, úgy valamennyi releváns az előző pontokban 
részletesen ismertetett információkról szükséges az érintettet tájékoztatni. 
 
Ilyen esetben az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a személyes adatok forrásáról, adott esetben arról 
is, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e, illetve az általa kezelt 
személyes adatok köréről. 
 

 

XVIII. Jogérvényesítés közös szabályai 

 

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján az érintett 

jogai a következők függetlenül attól, hogy a személyes adat az érintettől vagy más forrásból származik: 

átlátható tájékoztatás joga, hozzáférés joga, a helyesbítés joga, adathordozhatósághoz való jog, az 

„elfeledtetéshez való jog”, tiltakozáshoz való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, visszavonás 

joga, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga. 

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés 

korlátozását, valamint élhet tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon. 

 

Átlátható tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére a Társaság megfelelő intézkedéseket hoz 

annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 

a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes 

tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően 

megfogalmazva nyújtsa.  

 

Az érintett hozzáféréséhez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést 

kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy 

címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, 

ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes 

adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a 

tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra 

vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az 

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen 

jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult 

arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. A Társaság az 

adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett 



  
 

 

által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű 

díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Társaság elektronikus formában 

szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban az info@bmhnonprofit.hu elérhetőségen keresztül 

gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és 

beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.  

 

Helyesbítés joga: Az érintett kérheti a Társaság Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes 

adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.  

 

Elfeledtetéshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult 

arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 

adatokat:  

 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték;  

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja;  

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a 

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes 

adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 

teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, 

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, 

ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:  

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;  

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

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

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 

jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 

valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Társaság az érintettet az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.  

 

Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 



  
 

 

tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő 

vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett 

rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem 

kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése 

közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá 

vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az 

a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő 

kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Társaság. nem kezeli.  

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekbe, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy 

ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló 

döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés 

megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan 

uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos 

érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett 

hozzájárulásán alapul.  

 

Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

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

 

Adathordozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.  

 

Eljárási szabályok: Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti 

kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és 

a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 

meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 

kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 

a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A Társaság Kft. a kért információkat és tájékoztatást 

díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen 

ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás 

nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat 

számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az adatkezelő minden olyan 

címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-

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

vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e 



  
 

 

címzettekről. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív 

költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be 

a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha 

az érintett másként kéri.  

 

Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéni 

jogaik gyakorlásával kapcsolatos kérelmeiket – ha azt jogszabály nem ki nem zárja – az 

info@bmhnonprofit.hu címre küldhetik meg 

 

A hivatkozott jogszabályok alapján az érintett a személyes adatainak kezelésével a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-hoz (NAIH) fordulhat  

 

Elérhetőségei: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

posta cím:  1363 Budapest, Pf. 9. 

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

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL http://naih.hu 

 

Az érintett jogai megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, 

hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Abban 

az esetben, ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől 

sérelemdíjat követelhet.  
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10. melléklet adatvelmi tájékoztató munkaerőfelvétel kapcsán kezelt személyes adatokról 

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

I. A Tájékoztató célja 

 

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a BMH Nonprofit Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Besenyői út 
26.) (a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott, a munkaerőfelvételi eljárás során alkalmazandó 
adatvédelmi és adatkezelési elveket és politikát. Célja továbbá, hogy a BMH Nonprofit Kft. által kezelt 
valamennyi munkaerőfelvétellel kapcsolatos személyes adat kezelésére, tárolására, továbbítására, 
törlésére, megsemmisítésére, az egyes érintetti jogok gyakorlására vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési 
szempontú egységes feltétel és normarendszert rögzítse.  
 
A Társaság működése körében alapelv, hogy a személyes adatok kezelése során a társaság minden 
esetben törekszik az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott, a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletben foglaltak 
betartására. 
 
Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény rendelkezésinek megfelelően kerül rögzítésre.  

Az Adatkezelő adatai: BMH Nonprofit Kft. („Adatkezelő”). 
Székhelye: 3527 Miskolc, Besenyői út 26. 
Képviseli: Csehovitsné Nagy Zsuzsanna 
E-mail címe: info@bmhnonprofit.hu 
Adatvédelmi tisztviselő neve: Balogh Emőke Boglárka 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@bmhnonprofit.hu 
 
 

II. Fogalom meghatározások  

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve 
- azonosítható természetes személy. Érintett tehát az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő nem 
természetes partnerének képviselői, kapcsolttartói, munkavállalói. 

2. személyes adat :azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes 
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  

3. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, 
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 4. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy 
számára történő hozzáférhetővé tétele. 
4. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. 
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5. adatkezelő: adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 

végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen, a munkavállalói munkaerőfelvételhez 

kapcsolódó személyes adatok kezeléséhez kapcsolódóan az adatkezelő a BMH Nonprofit Kft. 

ügyvezetője által külön erre a feladatra meghatározott munkavállalói. 

II. A személyes adatok kezelésének alapelvei 

 
22. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 

átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 
23. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és 

azokat a Társaság nem kezelheti ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem 
minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, 
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés 
(„célhoz kötöttség”);  

24. Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);  

25. Pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell 
tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat 
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);  

26. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását 
csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben 
a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 
célból vagy statisztikai célból kerül majd sor („korlátozott tárolhatóság”);  

27. Az adatvédelmi rendelkezések kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy 
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas 
jelleg”). 

28. A Társaság felelős az előzőekben meghatározott alapelvek szerinti megfelelésért, továbbá 
képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 

 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés 
a.) pont 
 
Az adatkezelés célja: a Társaság által a pályázati kiírásban, álláshirdetésben meghatározott 
paraméterek szerinti megfelelő munkavállaló kiválasztása 

 
Érintettek kategóriái: a Társaság által meghirdetett álláspályázatra pályázó természetes 
személyek 

 
Címzettek kategóriái: nincsen 
 
Harmadik országba továbbítás: nincsen 

 
Adattörlésre előirányzott határidő: az álláspályázat Társasághoz történő beérkezésétől 
számított 1 év 

 
Technikai és szervezési intézkedések: a BMH Nonprofit Kft. a közölt személyes 
adatok kezeléséhez szükséges technikai, informatikai eszközöket úgy választja meg és 
üzemelteti, hogy az adat kizárólag az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető, 



 

 
 

 

hitelessége és hitelesítése biztosított legyen, változatlansága igazolható, és a jogosulatlan 
hozzáférés ellen védett legyen 

 
Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan 
adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai 
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-
képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, 
valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti 
hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a 
bejelentés nem történik meg 72 órán belül, Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem 
igazolására szolgáló indokokat is. 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó 
adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során: 

 világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét; 
 információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és 

elérhetőségeiről; 
 ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 
 ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 

intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges 
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.  

 
IV. A kezelt személyes adatok köre 

 

7. Az érintett munkavállaló jelölt döntése alapján megadható adat: teljes név, születési név, e-
mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, születési hely és idő, iskolai 
végzettségre vonatkozó adatok, dokumentumok, nyelvtudást igazoló dokumentumok, 
nyelvvizsga bizonyítvány, szabadidős tevékenységre vonatkozó személyes adatok, családi 
állapotra vonatkozó személyes adatok. 

8. A BMH Nonprofit Kft. személyes adatot a BMH Nonprofit Kft-vel munkaviszonyt 
létesíteni kívánó, munkaszerződés megkötéséhez szükséges személyes adatokat kezel. Az 
adatokat az Adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül 
szükséges mértékben kezelhetik. 

9. A személyes adatok kezelése tekintetében a Társaság a hatályos és irányadó jogszabályi 
rendelkezések szerint jár el. Az érintetteknek joguk van az adatkezeléssel kapcsolatos 
jogaikat érvényesíttetni a jogszabályi előírások szerint előírásai szerint. 

10. A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá 
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg 
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlanul 
harmadik személy számára azokhoz történő hozzáférését és jogosulatlan megváltoztatását. 

 

 

 

 



 

 
 

 

V. Adat és információfeldolgozás  

1. A Társaság külön külső munkerőkölcsönző, fejvadász cég szolgáltatásait nem veszi igénybe. A 

Társaság az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel, és kezeli. 

VI.  Adattovábbítás lehetősége 

A Társaság mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa 

szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására 

őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből 

származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé. 

A Társaság saját szervezeti egységei részére a pályázó személyes adatait továbbíthatja, amennyiben a 

pályázó a Társasággal foglalkoztatási jogviszonyt fog létesíteni. 

Az adattovábbítás jogalapja ebben az esetben: a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontja 

 

VII. Nem az érintettől származó személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok: 
 
Ha az érintett személyes adatait a Társaság nem az érintettől szerezte meg, úgy az adatkezelő Társaság 
az érintett rendelkezésére bocsátja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban részletesen meghatározott 
valamennyi érintettet érintő személyes adat kezelésére vonatkozó információt, a Társaság annak 
tudomásra jutásától, megszerzésétől számított ésszerű határidőn belül, legkésőbb 30 napon belül. Ha 
a személyes adatokat az illetővel való kapcsolattartás céljára használják fel, a kezelt személyes adatokról 
történő tájékoztatásnak legalább az érintettel való első kapcsolatfelvételkor meg kell történnie érintetti 
részről. Ha az adatkezelő a személyes adatokat a megszerzésük céljától eltérő célra kívánja használni 
vagy az eredeti céltól eltérő célra kívánja használni, úgy valamennyi releváns az előző pontokban 
részletesen ismertetett információkról szükséges az érintettet tájékoztatni. 
 
Ilyen esetben az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a személyes adatok forrásáról, adott esetben arról 
is, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e, illetve az általa kezelt 
személyes adatok köréről. 
 

 

VIII. Jogérvényesítés közös szabályai 

 

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján az érintett 

jogai a következők függetlenül attól, hogy a személyes adat az érintettől vagy más forrásból származik: 

átlátható tájékoztatás joga, hozzáférés joga, a helyesbítés joga, adathordozhatósághoz való jog, az 

„elfeledtetéshez való jog”, tiltakozáshoz való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, visszavonás 

joga, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga. 

 

Az érintett a jelen tájékoztató mellékleteként becsatolt és annak elválaszthatatlan részét képező érintett 

által megtett hozzájáruló nyilatkozata az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal bármikor visszavonható. 

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés 

korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon. 

 

Átlátható tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére a Társaság megfelelő intézkedéseket hoz 

annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 

a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes 



 

 
 

 

tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően 

megfogalmazva nyújtsa.  

 

Az érintett hozzáféréséhez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést 

kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy 

címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, 

ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes 

adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a 

tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra 

vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az 

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen 

jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult 

arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. A Társaság az 

adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett 

által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű 

díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Társaság elektronikus formában 

szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban az info@bmhnonprofit.hu elérhetőségen keresztül 

gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és 

beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.  

 

Helyesbítés joga: Az érintett kérheti a Társaság Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes 

adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.  

 

Elfeledtetéshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult 

arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 

adatokat:  

 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték;  

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja;  

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a 

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes 

adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 

teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, 

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, 



 

 
 

 

ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:  

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;  

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

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

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 

jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 

valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Társaság az érintettet az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.  

 

Adathordozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.  

 

Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő 

vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett 

rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem 

kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése 

közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá 

vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az 

a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő 

kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Társaság. nem kezeli.  

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekbe, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy 

ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló 

döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés 

megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan 

uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos 

érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett 

hozzájárulásán alapul.  

 

Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

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

Eljárási szabályok: Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti 

kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és 

a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 



 

 
 

 

meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 

kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 

a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A Társaság Kft. a kért információkat és tájékoztatást 

díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen 

ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás 

nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat 

számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az adatkezelő minden olyan 

címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-

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

vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e 

címzettekről. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív 

költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be 

a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha 

az érintett másként kéri.  

 

Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéni 

jogaik gyakorlásával kapcsolatos kérelmeiket – ha azt jogszabály nem ki nem zárja – az 

info@bmhnonprofit.hu címre küldhetik meg 

 

A hivatkozott jogszabályok alapján az érintett a személyes adatainak kezelésével a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-hoz (NAIH) fordulhat  

 

Elérhetőségei: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

posta cím:  1363 Budapest, Pf. 9. 

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

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL http://naih.hu 
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Az érintett jogai megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, 

hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Abban 

az esetben, ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől 

sérelemdíjat követelhet.  

 
Jelen Tájékoztató elválaszthatatlan mellékletét képezi a Társaság által bármilyen fórumon 
meghirdetett, a Társasággal bármilyen típusú foglakoztatási jogviszony létesítéséhez 
szükséges, az érintett által kitöltendő és a Társaság részére megküldendő érintetti nyilatkozat. 
                                 
A jelen Tájékoztatóban nem rögzített jogok és kötelezettségek vonatkozásában a hatályos és 
kapcsolódó jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 
 

Hozzájáruló NYILATKOZAT 
                                                  személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez 
         

Én ________________________________________________ hozzájárulok a BMH 
Nonprofit Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) részére fenti adataim kezeléséhez, az alábbi 
feltételekkel. 
Az adatkezelésre az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete az információs 
önrendelkezési jogáról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
rendelkezései az irányadóak. Az adatszolgáltatás önkéntes. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása 
Az adatkezelés célja: a Társaság által a pályázati kiírásban, álláshirdetésben meghatározott 
paraméterek szerinti megfelelő munkavállaló kiválasztása 
Érintettek kategóriái: a Társaság által meghirdetett álláspályázatra pályázó természetes 
személyek 
Címzettek kategóriái: nincsen 
Harmadik országba továbbítás: nincsen 
Adattörlésre előirányzott határidő: az álláspályázat Társasághoz történő beérkezésétől 
számított 1 év 

 
A kezelt személyes adatok köre 

 

Az érintett munkavállaló jelölt döntése alapján megadható adat: teljes név, születési név, e-
mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, születési hely és idő, iskolai 
végzettségre vonatkozó adatok, dokumentumok, nyelvtudást igazoló dokumentumok, 
nyelvvizsga bizonyítvány, szabadidős tevékenységre vonatkozó személyes adatok, családi 
állapotra vonatkozó személyes adatok. 
Az adatok megismerhetősége: Az érintett adatait kizárólag a Társaság pályázatok 
elbírálására feljogosított munkavállalói, az érintett DPo, felettes szakterületi vezető, 
ügyvezető ismerhetik meg és kezelhetik. 
 
Jelen hozzájáruló nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Társaság 
az általa meghirdetett álláspályázatommal közölt valamennyi személyes adatomat annak a 
Társasághoz történő beérkezését követő 1 évig kezelje. 
 
Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt 
küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy 
részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes 
hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és 
indoklás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, 
minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések ismeretében tettem meg. 



 

 
 

 

 
Kelt: …………………………………………………, 
………………….év……………………hó………….nap 
 
……………………………………………………………………………… 
Nyilatkozattevő aláírása 
 
A fenti hozzájáruló nyilatkozata alapján adatkezelésbe venni kívánt személyes adatok: 
 
Név: 
Lakcím: 
E-Mail: 
Telefonszám: 
Egyéb megjegyzés: 
 
Alulírott aláírásommal hitelesítem, hogy az általam közölt személyes adatok a valóságnak 
mindenben megfelelnek. 
 
 
 
 
……………………………………………………………….. 
 
Nyilatkozattevő aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
11. melléklet 

A Társasággal munkaviszonyt, vagy foglalkoztatási jogviszonyt kötött munkavállalók 
személyes adatainak kezelésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató 
 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

I. A Tájékoztató célja 

 

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a BMH Nonprofit Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Besenyői út 
26.) (a továbbiakban: Társaság) munkaviszony vagy egyéb jogviszony fennállása alatt alkalmazott 
adatvédelmi és adatkezelési elveket és politikát. Célja továbbá, hogy a BMH Nonprofit Kft. által kezelt 
valamennyi a Társaság által alkalmazott munkavállalók munkaviszony vagy egyéb jogviszony fennállása 
során kapcsolatos személyes adat kezelésére, tárolására, továbbítására, törlésére, megsemmisítésére, az 
egyes érintetti jogok gyakorlására vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési szempontú egységes feltétel és 
normarendszert rögzítse.  
 
A Társaság működése körében alapelv, hogy a személyes adatok kezelése során a társaság minden 
esetben törekszik az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott, a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletben foglaltak 
betartására. 
 
Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény rendelkezésinek megfelelően kerül rögzítésre.  

Az Adatkezelő adatai: BMH Nonprofit Kft. („Adatkezelő”). 
Székhelye: 3527 Miskolc, Besenyői út 26. 
Képviseli: Csehovitsné Nagy Zsuzsanna 
E-mail címe: info@bmhnonprofit.hu 
A BMH Nonprofit Kft-nél alkalmazott adatvédelmi tisztviselő megnevezése: Balogh Emőke Boglárka 
Elérhetőségei: info@bmhnonprofit.hu 
 

II. Fogalom meghatározások  

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve 
- azonosítható természetes személy. Érintett tehát az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő nem 
természetes partnerének képviselői, kapcsolttartói, munkavállalói. 

2. személyes adatt: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes 
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  

3. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, 
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 4. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy 

mailto:info@bmhnonprofit.hu


 

 
 

 

számára történő hozzáférhetővé tétele. 
4. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. 

5. adatkezelő: adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 

végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.  

III. A személyes adatok kezelésének alapelvei 

 
29. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 

átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 
30. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és 

azokat a Társaság nem kezelheti ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem 
minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, 
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés 
(„célhoz kötöttség”);  

31. Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);  

32. Pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell 
tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat 
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);  

33. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását 
csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben 
a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 
célból vagy statisztikai célból kerül majd sor („korlátozott tárolhatóság”);  

34. Az adatvédelmi rendelkezések kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy 
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas 
jelleg”). 

35. A Társaság felelős az előzőekben meghatározott alapelvek szerinti megfelelésért, továbbá 
képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 

 
IV.Az érintettől származó személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok: 
 

o Az adatkezelés jogalapja: a Társaság és foglalkoztatásában álló személy közötti 
munkaszerződésében vagy egyéb foglakoztatási megállapodásában foglaltak teljesítése 
az alábbi jogszabályok alapján: 
 

o a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján 
o A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény 6:272 § a megbízási 

szerződés alapján foglalkoztatottak esetében. 
o A társadalombiztosítás ellátásairól és magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. Törvény 
o A kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
o A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi. CXVII. törvény 
 
 
Az adatkezelés célja: a Társaság által alkalmazott munkavállalók egyéb foglalkoztatásában 
álló személy munkaszerződésében, egyéb megállapodásában foglaltaknak való 
megfelelőség végrehajtása, GDPR rendelet  

 



 

 
 

 

Érintettek kategóriái: a Társaság által foglalkoztatási jogviszonyban alkalmazott 
munkavállalók, munkavállalókkal egy háztartásban élő személyek, kiskorú gyermekei 

 
Címzettek kategóriái: a fentiekben meghatározottak szerint gyűjtött, kezelt és tárolt 
személyes adatokat a Társaság a munkaszerződésben, egyéb foglalkoztatási 
megállapodásban foglalt jogok és kötelezettségek teljesítésében részt vevő, az ügyvezető 
által kifejezetten erre a tevékenységre feljogosított munkavállalói kezelhetik. (HR, 
könyvelés, bérszámfejtés, letiltások kezelése, családi kedvezmények érvényesítése, 
gazdasági szakterület, a Társaság Titkárság, jogi szakterület). 

 
Harmadik országba továbbítás: nem történik 

 
Adattörlésre előirányzott határidő: a Társaságnál alkalmazott munkavállaló 
munkaviszony egyéb foglakoztatási viszonyának megszűnésének, megszüntetésének 
időpontjától számított 20 év 

 
Technikai és szervezési intézkedések: a BMH Nonprofit Kft. a közölt személyes 
adatok kezeléséhez szükséges technikai, informatikai eszközöket úgy választja meg és 
üzemelteti, hogy az adat kizárólag az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető, 
hitelessége és hitelesítése biztosított legyen, változatlansága igazolható, és a jogosulatlan 
hozzáférés ellen védett legyen. 
 

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan 
adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai 
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-
képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, 
valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti 
hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a 
bejelentés nem történik meg 72 órán belül, Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem 
igazolására szolgáló indokokat is. 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó 
adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során: 

 világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét; 
 információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és 

elérhetőségeiről; 
 ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 
 ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 

intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges 
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.  
 
Az Adatkezelő jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett szerint tájékoztatja az 
Érintetteket, hogy a személyes adatok megadása a munkaszerződés, vagy egyéb 
foglalkoztatási jogviszony létrejöttéhez, annak folyamatos fenntartásához, és a 
megállapodásban foglaltak betartásához szükségesek. 
 



 

 
 

 

A munkaviszony, egyéb foglalkoztatási jogviszony létesítésének, fennállásának alapvető 
feltétele, hogy a munkavállaló, egyéb foglalkoztatott, a hivatkozott és irányadó jogszabályi 
rendelkezések kapcsán külön figyelemmel van a gyermekek személyes adataira. Ennek 
megfelelően a Adatkezelőnél foglalkoztatott személyek 16. életévét be nem töltött 
gyermekei személyes adatainak kezelése során minden esetben hozzájárulást ad a 
gyermekek személyes adatainak kezelhetőségéhez. 

 
A fentiekben meghatározott törvényes képviselőtől származó érintetti hozzájárulás jelen 
adatvédelmi tájékoztató mellékletét és elengedhetetlen részét képezi.  
 

V. A munkaszerződésben foglaltak bármelyik fél általi nem teljesítés esetén jelen adatvédelmi 
tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelésére az alábbi szabályok 
vonatkoznak: 

 
Az adatkezelés jogalapja: a Társaság és foglalkoztatásában álló személy közötti 
munkaszerződésében vagy egyéb foglakoztatási megállapodásában foglaltak meg nem 
tartása esetén a munkáltató/foglalkoztató Társaság jogos érdeke. (érdekmérlegelési teszt 
külön mellékelve és közzétéve)  
 
Az adatkezelés célja: a Társaság által alkalmazott munkavállalók egyéb foglalkoztatásában 
álló személy munkaszerződésében, egyéb megállapodásában foglaltak meg nem tartása 
esetén alkalmazott, igénybe vett eljárások, jogkövetkezmények való megfelelőség 
végrehajtása 

 
Érintettek kategóriái: a Társaság által foglalkoztatási jogviszonyban alkalmazott 
munkavállalók, munkavállalókkal egy háztartásban élő személyek, kiskorú gyermekei, a 
Társaság ügyvezetője, jogi és egyéb képviseletre jogosult egyéb személye 

 
Címzettek kategóriái: a fentiekben meghatározottak szerint gyűjtött, kezelt és tárolt 
személyes adatokat a Társaság a munkaszerződésben, egyéb foglalkoztatási 
megállapodásban foglalt jogok és kötelezettségek megsértése esetén továbbítja az illetékes 
hatóságok, bíróságok, egyén érintett szervezet számára, garantálva és biztosítva, hogy a 
kizárólag azon szervezetek részére kerüljön továbbításra, amely szervezet az adott eljárással 
kifejezetten érintett. 

 
 

Harmadik országba továbbítás: nem történik 
 

Adattörlésre előirányzott határidő: a Társaságnál alkalmazott munkavállaló 
munkaviszony egyéb foglakoztatási viszonyának megszűnésének, megszüntetésének 
időpontjától számított 20 év 

 
Technikai és szervezési intézkedések: a BMH Nonprofit Kft. a közölt személyes 
adatok kezeléséhez szükséges technikai, informatikai eszközöket úgy választja meg és 
üzemelteti, hogy az adat kizárólag az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető, 
hitelessége és hitelesítése biztosított legyen, változatlansága igazolható, és a jogosulatlan 
hozzáférés ellen védett legyen. 

 
 
VI. A kezelt személyes adatok köre 

 

A Társaság munkavállalója kapcsán: 
 

 családi és utóneve, 
 születési neve, 



 

 
 

 

 születési helye és ideje, 
 állampolgársága, 
 törzsszáma, 
 anyja születési neve, 
 lakóhelyének címe, 
 tartózkodási helye (amennyiben eltérő a lakóhelytől), 
 adóazonosító jele, 
 társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám), 
 nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén), 
 folyószámla száma, 
 munkaviszony kezdő napja, 
 biztosítási jogviszony típusa, 
 heti munkaórák száma, 
 telefonszáma, 
 családi állapota, 
 végzettséget igazoló okmány másolati példánya, 
 munka-alkalmassági egészségügyi igazolás, 
 munkaköre, 
 orvosi alkalmasság ténye, 
 főálláson kívüli munkavégzés esetén 

o jogviszony jellege, 
o munkáltató neve és székhelye, 
o a főálláson kívüli munkahelyen teljesített havi átlagos munkaidő, 
o elvégzendő tevékenység, 

 az Mt. 120. § alapján járó pótszabadság igénybevételével kapcsolatosan 
o a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű 

egészségkárosodását megállapítását igazoló okmány fénymásolata 
o fogyatékossági támogatásra jogosultságot igazoló okmány fénymásolata, 

o vakok személyi járadékára jogosultságot igazoló okmány fénymásolata, 
pótszabadság, családi adókedvezmény igénybe vétele, adómentes természetbeni juttatásnak 
minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylésének vagy adómentes iskolakezdési támogatás 
céljából munkavállaló 16. életévét be nem töltött hozzátartozójának 

 születési helye és ideje, 
 lakcíme, 
 anyja neve 
 társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám) 
 adóazonosító jele, 
 érvényes diákigazolvány meglétének ténye 

pótszabadság, családi adókedvezmény igénybe vétele, adómentes természetbeni juttatásnak 
minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylésének vagy adómentes iskolakezdési támogatás 
céljából munkavállaló 16. életévét betöltött hozzátartozójának, élettársának 

 születési helye és ideje, 
 lakcíme, 
 anyja neve 
 társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám) 
 adóazonosító jele, 

érvényes diákigazolvány meglétének ténye  
- Saját tulajdonú gépjármű adatai, forgalmi engedély másolata, valamint amennyiben a gépjármű 

nem saját tulajdonú, úgy kezeljük a gépjármű nyilvántartás szerinti tulajdonosának személyes 
adatait, úgy mint nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét. 

 

 
A BMH Nonprofit Kft. személyes adatot a BMH Nonprofit Kft-vel munkaviszonyt egyéb 
foglalkoztatási jogviszonyt létesített érintett személyes adatai kezeli. Az adatokat az Adatkezelő 
ügyvezető által külön meghatalmazott, illetékes munkakörben foglalkoztatott munkatársai, kizárólag a 
feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik. 
 
A személyes adatok kezelése tekintetében a Társaság a hatályos és irányadó jogszabályi rendelkezések 



 

 
 

 

szerint jár el. Az érintetteknek joguk van az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikat érvényesíttetni a 
jogszabályi előírások szerint előírásai szerint. 
 
A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, 
hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok 
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlanul harmadik személy számára azokhoz 
történő hozzáférését és jogosulatlan megváltoztatását. 
 
VII. Nem az érintettől származó személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok: 
 
Ha az érintett személyes adatait a Társaság nem az érintettől szerezte meg, úgy az adatkezelő Társaság 
az érintett rendelkezésére bocsátja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban részletesen meghatározott 
valamennyi érintettet érintő személyes adat kezelésére vonatkozó információt, a Társaság annak 
tudomásra jutásától, megszerzésétől számított ésszerű határidőn belül, legkésőbb 30 napon belül. Ha 
a személyes adatokat az illetővel való kapcsolattartás céljára használják fel, a kezelt személyes adatokról 
történő tájékoztatásnak legalább az érintettel való első kapcsolatfelvételkor meg kell történnie érintetti 
részről. Ha az adatkezelő a személyes adatokat a megszerzésük céljától eltérő célra kívánja használni 
vagy az eredeti céltól eltérő célra kívánja használni, úgy valamennyi releváns az előző pontokban 
részletesen ismertetett információkról szükséges az érintettet tájékoztatni. 
 
Ilyen esetben az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a személyes adatok forrásáról, adott esetben arról 
is, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e, illetve az általa kezelt 
személyes adatok köréről. 
 

VIII.  Adat és információfeldolgozás közös szabályai 

1.  A Társaság az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel, és kezeli. 

IX.  Adattovábbítás lehetősége 

A Társaság mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa 

szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására 

őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből 

származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé. 

A Társaság saját szervezeti egységei részére a munkavállaló vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban 

alkalmazott érintett személyes adatait továbbíthatja, amennyiben az a munkaszerződés vagy egyéb 

foglalkoztatási megállapodásban foglaltak megtartásához szükségesek. 

Az adattovábbítás jogalapja ebben az esetben: a szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontja 

 

IX.  Jogérvényesítés közös szabályai 

 

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján az érintett 

jogai a következők függetlenül attól, hogy a személyes adatok az érintettől származnak vagy más 

forrásból, átlátható tájékoztatás joga, hozzáférés joga, a helyesbítés joga, adathordozhatósághoz való 

jog (ez a jog kizárólag a IV. pontban illeti meg az érintettet, a XII. pontban nem érvényesíthető jog) az 

„elfeledtetéshez való jog”, tiltakozáshoz való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, visszavonás 

joga, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga. 

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés 

korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon. 



 

 
 

 

 

Átlátható tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére a Társaság megfelelő intézkedéseket hoz 

annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 

a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes 

tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően 

megfogalmazva nyújtsa.  

 

Az érintett hozzáféréséhez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést 

kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy 

címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, 

ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes 

adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a 

tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra 

vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az 

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen 

jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult 

arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. A Társaság az 

adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett 

által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű 

díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Társaság elektronikus formában 

szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban az info@bmhnonprofit.hu elérhetőségen keresztül 

gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és 

beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.  

 

Helyesbítés joga: Az érintett kérheti a Társaság Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes 

adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.  

 

Elfeledtetéshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult 

arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 

adatokat:  

 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték;  

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja;  

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a 

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes 

adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 

teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, 



 

 
 

 

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, 

ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:  

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;  

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

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

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 

jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 

valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Társaság az érintettet az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.  

 

Adathordozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. (kizárólag jelen 

adatvédelmi tájékoztató IV. pontjában meghatározott jogalap esetén kérheti az Érintett a Társaságtól) 

 

Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő 

vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett 

rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem 

kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése 

közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá 

vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az 

a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő 

kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Társaság. nem kezeli.  

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekbe, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy 

ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló 

döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés 

megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan 

uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos 

érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett 

hozzájárulásán alapul.  

 

Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 



 

 
 

 

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

Eljárási szabályok: Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti 

kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és 

a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 

meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 

kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 

a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A Társaság Kft. a kért információkat és tájékoztatást 

díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen 

ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás 

nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat 

számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az adatkezelő minden olyan 

címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-

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

vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e 

címzettekről. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív 

költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be 

a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha 

az érintett másként kéri.  

 

Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéni 

jogaik gyakorlásával kapcsolatos kérelmeiket – ha azt jogszabály nem ki nem zárja – az 

info@bmhnonprofit.hu címre küldhetik meg 

 

A hivatkozott jogszabályok alapján az érintett a személyes adatainak kezelésével a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-hoz (NAIH) fordulhat  

 
Elérhetőségei: 

 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

posta cím:  1363 Budapest, Pf. 9. 

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

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL http://naih.hu 

mailto:info@bmhnonprofit.hu
javascript:x5engine.utils.emailTo('3134321321','.huhnailat@lgazosfelgyu')


 

 
 

 

 

Az érintett jogai megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, 

hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Abban 

az esetben, ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől 

sérelemdíjat követelhet.  

 

Jelen Tájékoztató elválaszthatatlan mellékletét képezi a Társaság által bármilyen típusú 
foglakoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személy 16. életévét be nem töltött 
gyermekéknek személyes adataira vonatkozó, a Társaság részére megküldendő érintetti 
nyilatkozat. 
                                 
A jelen Tájékoztatóban nem rögzített jogok és kötelezettségek vonatkozásában a hatályos és 
kapcsolódó jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 
 
 

Hozzájáruló NYILATKOZAT 
személyes adatok kezeléséhez, tárolásához, feldolgozásához 

 
         
Én ________________________________________________mint a BMH Nonprofit Kft. (a 
továbbiakban: Adatkezelő) foglalkoztatásában álló személy hozzájárulok, hogy az Adatkezelő kiskorú, 
16. életévét be nem töltött gyermeke(i)m személyes adatait kezelhesse.  
Az adatkezelésre az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete az információs 
önrendelkezési jogáról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az 
irányadóak. Az adatszolgáltatás önkéntes, ugyanakkor a foglalkoztatási jogviszony során 
érvényesítendő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez kötelezően szükségesek. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett törvényes képviselőjének hozzájárulása 
Az adatkezelés célja: az Adatkezelő és az érintett törvényes képviselőjének foglalkoztatási 
jogviszonya alapján érvényesíthető jogok és kötelezettségek kötelező teljesítése 
Érintettek kategóriái: a Társaság által foglalkoztatottak 16. életévét be nem töltött gyermek(ek) 
 
Címzettek kategóriái és adattovábbítás:  a fentiekben meghatározottak szerint gyűjtött, kezelt és 
tárolt személyes adatokat a Társaság a munkaszerződésben, egyéb foglalkoztatási megállapodásban 
foglalt jogok és kötelezettségek megsértése esetén továbbítja az illetékes hatóságok, bíróságok, egyén 
érintett szervezet számára, garantálva és biztosítva, hogy a kizárólag azon szervezetek részére kerüljön 
továbbításra, amely szervezet az adott eljárással kifejezetten érintett. 
 

Harmadik országba továbbítás: nincsen 
 

Adattörlésre előirányzott határidő: a Társaságnál alkalmazott munkavállaló munkaviszony egyéb 
foglakoztatási viszonyának megszűnésének, megszüntetésének időpontjától számított 50 év 

 
 
  A kezelt személyes adatok köre 

 

Az érintett munkavállaló jelölt döntése alapján megadható adat: teljes név, születési név, 
lakóhely/tartózkodási hely, születési hely és idő, iskolai végzettségre vonatkozó adatok, adószám, 
TAJ szám, törvényes képviselő megnevezése, oktatási intézmény, dokumentumok, nyelvtudást 
igazoló dokumentumok, nyelvvizsga bizonyítvány,  
Az adatok megismerhetősége: az érintett adatait kizárólag a Társaság erre külön feljogosított 
munkavállalói, az érintett adatvédelmi felelős, felettes szakterületi vezető, ügyvezető ismerhetik meg 
és kezelhetik. 



 

 
 

 

 
Jelen hozzájáruló nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Társaság kiskorú, 
16. életévét be nem töltött gyermekemről közölt valamennyi személyes adatát annak a Társasághoz 
történő beérkezését követő 5 évig kezelje. 
 
Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön. 
Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő 
átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet. Jelen 
hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indoklás nélkül visszavonható. Kijelentem, 
hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg. 
 
Kelt:…………………,………………….év……………………hó………….nap 
 

………………………………………                  ……………………………………… 
   Nyilatkozattevő aláírása                                        Egyéb törvényes képviselő aláírása 
 

 
BMH Nonprofit Kft. 
 
 

Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megértettem, tudomásul vettem: 
 

Kelt:………………………………………….. 
 
 

        Érintett aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

12. melléklet a munkavállalók és egyéb foglalkoztatottak munkáltató ellenőrzés 

személyes adatainak kezeléséről szóló adatvédelmi tájékoztató 

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

 

I. Jelen dokumentum célja: 

 

A jelen dokumentum célja, hogy rögzítse a BMH Nonprofit Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Besenyői út 
26.) (a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott foglalkoztatott személyek munkaellenőrzési eljárás 
során alkalmazandó adatvédelmi és adatkezelési elveket és politikát. Célja továbbá, hogy a BMH 
Nonprofit Kft. által kezelt valamennyi foglalkoztatott munkaellenőrzésével kapcsolatos személyes adat 
kezelésére, tárolására, továbbítására, törlésére, megsemmisítésére, az egyes érintetti jogok gyakorlására 
vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési szempontú egységes feltétel és normarendszert rögzítse.  
 
A Társaság működése körében alapelv, hogy a személyes adatok kezelése során a társaság minden 
esetben törekszik az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott, a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletben foglaltak 
betartására. 
 
Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény rendelkezésinek megfelelően kerül rögzítésre.  

Az Adatkezelő adatai: BMH Nonprofit Kft. („Adatkezelő”). 
Székhelye: 3527 Miskolc, Besenyői út 26. 
Képviseli: Csehovitsné Nagy Zsuzsanna 
E-mail címe: info@bmhnonprofit.hu 
Adatvédelmi tisztviselő neve: Balogh Emőke Boglárka 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@bmhnonprofit.hu 
 
 

II. Fogalom meghatározások  

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve 
- azonosítható természetes személy. Érintett tehát az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő nem 
természetes partnerének képviselői, kapcsolttartói, munkavállalói. 

2. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes 
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  

3. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, 
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 4. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy 
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számára történő hozzáférhetővé tétele. 
4. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. 

5. adatkezelő: adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 

végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen, a munkavállalói munkaerőfelvételhez 

kapcsolódó személyes adatok kezeléséhez kapcsolódóan az adatkezelő a BMH Nonprofit Kft. 

ügyvezetője által külön erre a feladatra meghatározott munkavállalói. 

III. A személyes adatok kezelésének alapelvei 

 
36. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 

átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 
37. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és 

azokat a Társaság nem kezelheti ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem 
minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, 
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés 
(„célhoz kötöttség”);  

38. Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);  

39. Pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell 
tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat 
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);  

40. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását 
csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben 
a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 
célból vagy statisztikai célból kerül majd sor („korlátozott tárolhatóság”);  

41. Az adatvédelmi rendelkezések kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy 
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas 
jelleg”). 

42. A Társaság felelős az előzőekben meghatározott alapelvek szerinti megfelelésért, továbbá 
képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 

 
A munkáltató ellenőrizheti a munkavállalókat a munkaviszonyból eredő kötelezettségek 
teljesítése céljából munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében. Az ellenőrzésre a 
munka törvénykönyve [11. § (1)-(2)] ad jogalapot, amely a Társaság jogos érdekét 
vélelmezi. 
 
A társaságnál e-mail címet, bizonyos beosztásokhoz céges telefont kapnak a 
munkavállalók és egyéb foglalkoztatottak. Az irodai dolgozók számára a cég 
számítógépet (laptop, asztali gép formájában) is biztosít. 

 
Mivel Társaság tulajdonát képező személyi számítógépeket és laptopokat, céges e-mail 
címeket a cég munkavégzés céljából biztosítja, így amennyiben a munkavállaló ezen 
eszközökön magáncélú személyes adatait (pl.: családi fotók, telefonkönyvek, saját 
adatbázisok stb.) tárolja, úgy Társaság a számítógép ellenőrzése során ezeket az 
adatokat is megismerheti. Ezen adatkezelés ellen kifogással nem élhet a munkavállaló, 
mert a nem munkavégzés céljából történő, de a Társasági eszközön való személyes 
adatok tárolása az adatkezeléshez történő érintetti hozzájárulásnak minősül. Erről 
(illetve az archiválás és a rendszergazdai tevékenység tényéről) a munkavállalókat az 



 

 
 

 

eszközök használata előtt írásban tájékoztatja a Társaság. 

 
Mindazon e-mail címek, amelyekben a Társaság neve kiterjesztésként benne foglaltatik 
(…@bmhnonprofit.hu), a Társaság tulajdonát képezik. Ezen címeken a Társaság 
munkavállalói által folytatott levelezés munkacélú levelezésnek minősül. Az ilyen címeken 
folytatott levelezésbe a Társaság megfelelő jogalap esetén jogosult betekinteni. A 
Társaság jogosult a fent nevezett címeken folytatott levelezések meghatározott 
időközönkénti biztonsági mentésére, az elektronikus levelező rendszer 
folyamatosságának és stabilitásának érdekében adatbiztonsági okokból saját eszközein 
bármilyen állomány törlésére. 
Amennyiben a munkavállaló „@bmhnonprofit.hu” céges e-mail címén található 
leveleiben magáncélú személyes adatait, k ifejez e tt ut alás nélkü l, tá rolj a , úgy a 
Társaság az e-mail cím ellenőrzése során ezeket az adatokat is megismerheti. Ezen 
adatkezelés ellen kifogással nem élhet a munkavállaló, mert a nem munkavégzés céljából 
történő, de a társasági e-mail címen való személyes adatok tárolása az adatkezeléshez 
történő érintetti hozzájárulásnak minősülnek. 
 
A munkáltató jogosult ellenőrizni a munkahelyi postafiókot és internet használatot. 
Mindemellett főszabály szerint a m ag án célú levelek t ar t almát a munkáltató 
munkaviszonyból fakadó jogosultság érvényesítése során sem jogosult megismerni. 
 

IV. Az internet használatának ellenőrzése 

A fenti szabályok érvényesek az internethasználatra is. Az internet használat munkaidőben 
csak társasági célokra engedélyezett. Emiatt az internetezési adatok céges adatoknak 
minősülnek. Amennyiben egy ellenőrzés során a Társaság ezeket megismeri, ezek elveszítik 
személyes adat-jellegüket, illetve ezek megismerésére és tárolására az Info tv. 5.§ (1) a) 
szerinti érintetti hozzájárulás ad jogalapot. 

V. Munkavédelem, munkára alkalmas állapot munkavédelmi vizsgálata 

A Társaság Munkavédelmi Szabályzatának elkészítését, karbantartását és bizonyos, a 
munkavédelemmel összefüggő oktatásokkal, illetőleg ellenőrzésekkel kapcsolatos 
szakmai tevékenységet külső cég szerződés alapján látja el. A Társaság a megbízott 
vállalkozásnak nem ad át munkavállalói személyes adatot, azonban a munkavédelemmel 
összefüggésben eljárások, illetőleg rendszeres oktatások során, valamint az esetleges 
munkabalesetek alkalmával, illetőleg ellenőrzések esetén a megbízott vállalkozás a 
megbízó érdekében eljárva az érintettektől vesz fel, illetve kezel személyes adatot. A 
munkabalesetek alkalmával a személyes azonosítókon túl az esemény részletes leírásával 
az egészségi állapotra vonatkozó személyes adat rögzítésére is sor kerül. 
 
adat kezelés célj a: a Társaság jogos üzleti érdekeinek megfelelően a munkavállalók Mt. 
11. § (1) szerinti ellenőrzése, így különösen a munkavállalónak biztosított számítógép, 
e-mail cím és internet-hozzáférés ellenőrzése. 
 
 kezelt ada tok kö re: az ellenőrzés során rögzített személyes adatok, így különösen 
magán e-mail címek, magán telefonszámok, fényképek, saját számítógépes 
dokumentumok, internetes böngészési előzmények, cookie-k, munkajogviszony ellátása 
során észlelt jogsértés ténye, a jogsértés leírása,  
 
 adatkezelés jog alapja: 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek betartása, az adatkezelő 
jogos érdeke, érdekmérlegelési teszt mellékelve, GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f.) 
pont 

 



 

 
 

 

 
adattárolás határideje a Társaság tulajdonában álló eszközök vonatkozásában: az 
adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum a munkaviszony fennállásáig. 

 
Címzettek köre: munkavállaló egyéb foglalkoztatott közvetlen felettese, munkáltatói 
jogkört gyakorló ügyvezető 

 
Harmadik országba továbbítás: nincsen 

 
Adattovábbítás: főszabály szerint adattovábbítás nem történik, kivéve, ha az íly 
módon kezelt és tárolt személyes adatokra vonatkozóan bírósági, rendőrségi egyéb 
hatósági eljárás során van szükség. 

 
 

VI. Munkára képes állapot vizsgálata  

A Társaság munkavállalóit alkoholszondás ellenőrzésnek vetheti alá. Az alkoholszondás 
ellenőrzés munkaidő alatt bármikor megtörténhet. A vizsgálatról minden esetben 
dokumentáció készül: a pozitív mintáról vagy a vizsgálat megtagadásáról jegyzőkönyvet 
kell felvenni. A jegyzőkönyvbe az alábbi adatok kerülnek: név, dátum, vizsgálat helye/ideje, 
a vizsgálatot végző személy, tanúk megnevezése, a vizsgálat során használt alkoholszonda 
típusa, megállapított alkoholszint, az ittasságra utaló jelek, a vizsgált dolgozó álláspontja, 
intézkedés.  

Az Mt. 52. § (1) bek. a) pontja rögzíti, hogy a munkavállaló köteles a munkáltató által 
előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni. 

Az Mvtv. 60.§ (1) értelmében a munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas 
állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a 
munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát. A munkavállaló köteles 
munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét 
és testi épségét ne veszélyeztesse. 

A Társaság minden munkakörre vonatkozóan tiltja, hogy a munkavállalói alkoholos 
befolyásoltság alatt tartózkodjanak a Társaság területén.  

A társaság a biztonságos munkavégzés követelményeit kialakítandó kötelezettségénél fogva 
köteles rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkavállalók megtartják-e a rájuk 
vonatkozó rendelkezéseket. A munkajogi előírások betartásának ellenőrzésére vonatkozó 
szabályokat mind az Mt., mind az Mvt. pontosítja.  

Mt. 11. § (1) A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő 
magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott 
eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló 
magánélete nem ellenőrizhető. 

Mvt. 54.§ (7) b) z egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a 
munkáltató köteles rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények 
megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk 
vonatkozó rendelkezéseket. 

Az alkoholos befolyásoltság ellenőrzése azonban a fentiekkel összhangban sem járhat a 
munkavállaló emberi méltóságának megsértésével. 



 

 
 

 

 

Az adatkezelés célja: munkára képes állapot ellenőrzése munkavédelmi célból. 

A kezelt adatok köre: név, dátum, vizsgálat helye/ideje, a vizsgálatot végző személy, tanúk 
megnevezése, a vizsgálat során használt alkoholszonda típusa, megállapított alkoholszint, az 
ittasságra utaló jelek, a vizsgált dolgozó álláspontja, intézkedés. 

Az adatkezelés jogalapja: Mt. 11.§ (1)-(2), Mvt. 60.§ (1), az adatkezelő társaság jogos érdeke 

Adattárolás időtartama: az ellenőrzésből fakadó jogok és kötelezettségek által megalapozott 
igények érvényesítésére nyitva álló határidő. 

Adattovábbítás: nem történik 

Harmadik országba történő adattovábbítás: nem történik 

Címzettek köre: munkavállaló, foglalkoztatott közvetlen felettes vezetője, az ellenőrzést végző 
munkatárs, a munkáltatói jogkört gyakorló ügyvezető 

 
 

VII. Technikai és szervezési intézkedések: a BMH Nonprofit Kft. a közölt személyes 
adatok kezeléséhez szükséges technikai, informatikai eszközöket úgy választja meg és 
üzemelteti, hogy az adat kizárólag az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető, 
hitelessége és hitelesítése biztosított legyen, változatlansága igazolható, és a jogosulatlan 
hozzáférés ellen védett legyen 

 
VIII. Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan 

adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai 
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-
képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, 
valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti 
hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a 
bejelentés nem történik meg 72 órán belül, Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem 
igazolására szolgáló indokokat is. 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó 
adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során: 

 világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét; 
 információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és 

elérhetőségeiről; 
 ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 
 ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 

intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges 
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.  

 
 

A személyes adatok kezelése tekintetében a Társaság a hatályos és irányadó jogszabályi 



 

 
 

 

rendelkezések szerint jár el. Az érintetteknek joguk van az adatkezeléssel kapcsolatos 
jogaikat érvényesíttetni a jogszabályi előírások szerint előírásai szerint. 
 
A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá 
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg 
megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlanul 
harmadik személy számára azokhoz történő hozzáférését és jogosulatlan megváltoztatását. 

 

XI. Adat és információfeldolgozás  

1. A Társaság az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel, és kezeli. 

XII. Adattovábbítás lehetősége 

A Társaság mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa 

szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására 

őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből 

származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé. 

 

IX. Nem az érintettől származó személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok: 
 
Ha az érintett személyes adatait a Társaság nem az érintettől szerezte meg, úgy az adatkezelő Társaság 
az érintett rendelkezésére bocsátja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban részletesen meghatározott 
valamennyi érintettet érintő személyes adat kezelésére vonatkozó információt, a Társaság annak 
tudomásra jutásától, megszerzésétől számított ésszerű határidőn belül, legkésőbb 30 napon belül. Ha 
a személyes adatokat az illetővel való kapcsolattartás céljára használják fel, a kezelt személyes adatokról 
történő tájékoztatásnak legalább az érintettel való első kapcsolatfelvételkor meg kell történnie érintetti 
részről. Ha az adatkezelő a személyes adatokat a megszerzésük céljától eltérő célra kívánja használni 
vagy az eredeti céltól eltérő célra kívánja használni, úgy valamennyi releváns az előző pontokban 
részletesen ismertetett információkról szükséges az érintettet tájékoztatni. 
 
Ilyen esetben az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a személyes adatok forrásáról, adott esetben arról 
is, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e, illetve az általa kezelt 
személyes adatok köréről. 
 

 

XIII. Jogérvényesítés közös szabályai 

 

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján az érintett 

jogai a következők függetlenül attól, hogy a személyes adat az érintettől vagy más forrásból származik: 

átlátható tájékoztatás joga, hozzáférés joga, a helyesbítés joga, adathordozhatósághoz való jog, az 

„elfeledtetéshez való jog”, tiltakozáshoz való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, visszavonás 

joga, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga. 

 

Az érintett a jelen tájékoztató mellékleteként becsatolt és annak elválaszthatatlan részét képező érintett 

által megtett hozzájáruló nyilatkozata az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal bármikor visszavonható. 

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés 

korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon. 

 



 

 
 

 

Átlátható tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére a Társaság megfelelő intézkedéseket hoz 

annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 

a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes 

tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően 

megfogalmazva nyújtsa.  

 

Az érintett hozzáféréséhez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést 

kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy 

címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, 

ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes 

adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a 

tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra 

vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az 

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen 

jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult 

arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. A Társaság az 

adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett 

által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű 

díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Társaság elektronikus formában 

szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban az info@bmhnonprofit.hu elérhetőségen keresztül 

gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és 

beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.  

 

Helyesbítés joga: Az érintett kérheti a Társaság Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes 

adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.  

 

Elfeledtetéshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult 

arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 

adatokat:  

 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték;  

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja;  

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a 

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes 

adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 

teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, 

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények 



 

 
 

 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, 

ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:  

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;  

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

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

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 

jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 

valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Társaság az érintettet az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.  

 

Adathordozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.  

 

Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő 

vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett 

rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem 

kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése 

közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá 

vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az 

a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő 

kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Társaság. nem kezeli.  

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekbe, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy 

ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló 

döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés 

megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan 

uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos 

érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett 

hozzájárulásán alapul.  

 

Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

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

Eljárási szabályok: Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 



 

 
 

 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti 

kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és 

a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 

meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 

kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 

a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A Társaság Kft. a kért információkat és tájékoztatást 

díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen 

ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás 

nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat 

számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az adatkezelő minden olyan 

címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-

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

vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e 

címzettekről. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív 

költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be 

a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha 

az érintett másként kéri.  

 

Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéni 

jogaik gyakorlásával kapcsolatos kérelmeiket – ha azt jogszabály nem ki nem zárja – az 

info@bmhnonprofit.hu címre küldhetik meg 

 

A hivatkozott jogszabályok alapján az érintett a személyes adatainak kezelésével a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-hoz (NAIH) fordulhat  

 

Elérhetőségei: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

posta cím:  1363 Budapest, Pf. 9. 

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

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL http://naih.hu 
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Az érintett jogai megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, 

hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Abban 

az esetben, ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől 

sérelemdíjat követelhet.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  
 

 

 
 
  

13. melléklet a Társaság által megkötött szerződésekkel, megállapodásokkal érintett 
vállalkozások kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséről 

 
A jelen Tájékoztatóban nem rögzített jogok és kötelezettségek vonatkozásában a hatályos és 
kapcsolódó jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 

 
 

Hozzájáruló NYILATKOZAT 
személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez 

         
Én ________________________________________________, mint -
______________________________________ társaság kapcsolattartójaként megjelölt természetes 
személy, mint Érintett, hozzájárulok a BMH Nonprofit Kft. (továbbiakban: Adatkezelő/Társaság) és 
____________________________ között létrejött megállapodsában közölt személyes adataim 
kezeléséhez, az alábbi feltételekkel. 
 
Az adatkezelésre az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete az információs 
önrendelkezési jogáról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az 
irányadóak. Az adatszolgáltatás önkéntes. 
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a.) pont 
 
Az adatkezelés célja: a Társaság által megkötendő megállapodások, szerződések szerinti 
kapcsolattartói minőség szerinti személyes adatok kezelehetősége, a szerződésben, megállapodásban 
foglaltak társaság általi betarthatósága 
 
Érintettek kategóriái: a Társaság és a szerződő partner kapcsolattartójaként megjelölt természetes 
személy 
 
Címzettek, azaz a kezelt személyes adatok megismerésére jogosultak köre, kategóriái: a 
Társaság ügyvezetője, a Társaság jogi munkatársa, a Társaság iktatásért felelős munkavállalója, a 
Társaság titkársága, a Társaság gazdasági szakterülete, esetlegesen az Társaság IT vezetője 
 
Harmadik országba továbbítás: nem történik 
 
Adattovábbítás: kizárólag a Társaságon belül, kizárólag a személyes adatok kezelésére feljogosított 
munkavállalók részére történik a Társaságnál adattovábbítás 
 
Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének 

elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok 

vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja 

alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig. 

 
Jelen hozzájáruló nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Társaság az általam 
képviselt vállalkozással megkötött szerződés alapján kezelt valamennyi személyes adatomat kezelje. 
 
Kijelentem, hogy a Társaság az érintetti jogokkal kapcsolatos külön tájékoztatóját megismertem, az 
abban foglaltakat megértettem. 

 
Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön. 



  
 

 

Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő 
átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet. Jelen 
hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indoklás nélkül visszavonható. Kijelentem, 
hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg. 

 
 
Kelt: …………………………………………………, 
……………….év……………………hó………….nap 
 
 

 
Érintetti jogokról szóló tájékoztató 

 
 

Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, 
amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az 
egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, 
hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az 
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, 
Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az 
érintettet az adatvédelmi incidensről. 

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi 
incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során: 

 világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét; 

 információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és elérhetőségeiről; 

 ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 

 ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.  

 
Jogérvényesítés közös szabályai 

 

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján az érintett 

jogai a következők függetlenül attól, hogy a személyes adat az érintettől vagy más forrásból származik: 

átlátható tájékoztatás joga, hozzáférés joga, a helyesbítés joga, adathordozhatósághoz való jog, az 

„elfeledtetéshez való jog”, tiltakozáshoz való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, visszavonás 

joga, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga. 

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés 

korlátozását, valamint élhet tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon. 

 



  
 

 

Átlátható tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére a Társaság megfelelő intézkedéseket hoz 

annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 

a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes 

tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően 

megfogalmazva nyújtsa.  

 

Az érintett hozzáféréséhez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést 

kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 

hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy 

címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, 

ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes 

adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a 

tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra 

vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az 

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen 

jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok 

harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult 

arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. A Társaság az 

adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett 

által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű 

díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Társaság elektronikus formában 

szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban az info@bmhnonprofit.hu elérhetőségen keresztül 

gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és 

beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.  

 

Helyesbítés joga: Az érintett kérheti a Társaság Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes 

adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.  

 

Elfeledtetéshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult 

arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 

adatokat:  

 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték;  

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja;  

 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a 

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes 

adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 

teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása 

keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, 

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények 



  
 

 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, 

ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:  

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;  

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

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

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 

jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve 

valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Társaság az érintettet az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.  

 

Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő 

vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett 

rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem 

kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése 

közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá 

vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az 

a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő 

kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Társaság. nem kezeli.  

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekbe, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy 

ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló 

döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés 

megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan 

uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos 

érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett 

hozzájárulásán alapul.  

 

Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

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

 

Adathordozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 

formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.  

 



  
 

 

Eljárási szabályok: Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti 

kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és 

a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 

meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 

kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 

a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A Társaság Kft. a kért információkat és tájékoztatást 

díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen 

ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás 

nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat 

számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az adatkezelő minden olyan 

címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-

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

vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e 

címzettekről. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív 

költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be 

a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha 

az érintett másként kéri.  

 

Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéni 

jogaik gyakorlásával kapcsolatos kérelmeiket – ha azt jogszabály nem ki nem zárja – az 

info@bmhnonprofit.hu címre küldhetik meg 

 

A hivatkozott jogszabályok alapján az érintett a személyes adatainak kezelésével a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-hoz (NAIH) fordulhat  

 

Elérhetőségei: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

posta cím:  1363 Budapest, Pf. 9. 

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

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL http://naih.hu 
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Az érintett jogai megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, 

hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Abban 

az esetben, ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől 

sérelemdíjat követelhet.  
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