ADATKEZELÉSI FOGALMAK ÉS ALAPELVEK

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE/REGULATION (EU) 2016/679 OF
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (2016. április 27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő
történ védelmérőll és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
helyezésér (GDPR) alapján a Medical Service Budapest Korlátolt
Felelősségű Társaság az alábbiak szerint tájékoztatja Önt a társaságnál alkalmazandó általános adatvédelmi
fogalmakról és alapelvekről.
A Társaság, mint adatkezelő adatai és elérhetőségei
elérhet
Medical Service Budapest Korlátolt Felelősségű
Felel
Társaság
Székhelye:

1024 Budapest, Lövőház
Löv
u. 9. IV. em. 27.

Adószáma:

24334178
24334178-2-41

Cégjegyzékszám:

01
01-09-172655

Telefonos elérhetősége:

+36
+36-1-345-8085

Adatvédelmi elérhetőségeink
Cím: Medical Service Budapest, Kft. 1024 Budapest, Lövőház
Löv
u. 9. IV. em. 27.
Email címe: adatvedelem@msbgroup.hu
1. A jelen tájékoztatóban alkalmazott jogszabály rövidítések a következő
következ jogszabályokra
utalnak:
GDPR – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE REGULATION (EU)
2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
történ védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
helyezésér (általános
adatvédelmi rendelet)
Info tv. – 2011. évii CXII. évi törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Ptk. –2013.
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Törvénykönyvr
Btk. – 2012. évi C. törvény a Büntető
Büntet Törvénykönyvről
Mt. – 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről
törvénykönyvér
Számviteli tv. – 2000. évi C. törvény a számvitelről
számvitelr
Art. – 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
rendjér
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Tbj. – 1997 évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
fedezetér
Szvmt. – 2005. évi CXXXIII.
I. törvény a személyszemély és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól
Munkavédelmi tv. - 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
munkavédelemr
A tájékoztató időbeli hatálya
A jelen tájékoztató kiadása napjától, a szükséges módosításokkal visszavonásig
visszavonásig érvényes.
A tájékoztató személyi hatálya
A jelen tájékoztató személyi hatálya kiterjed mindenkire, akinek valamely személyes adatával
kapcsolatban a Társaság valamilyen műveletet
m
végez.
A tájékoztató tárgyi hatálya
A tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed
kiterjed mindazon személyes adatokra, amelyeket a Társaság valamely
szerződéses
déses jogviszonyból adódóan, az érintett adatszolgáltatása útján, Társaság tevékenységb
tevékenységből
eredően került a birtokába.
2. A személyes adatok kezelésének alapfogalmai és elvei
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
azonosító vagy a természetes személy
testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;
Különleges adat
a) faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási
vallási vagy világnézeti meggyőződésre
meggy
vagy
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi
azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes
személyek szexuális életére vagy szexuális
szexuális irányultságára,vonatkozó adatok.
adatok

2

ADATKEZELÉSI FOGALMAK ÉS ALAPELVEK
Bűnügyi
nügyi személyes adat
a büntetőeljárás
eljárás során vagy azt megelőzően
megel
a bűncselekménnyel
ncselekménnyel vagy a büntetőeljárással
büntet
összefüggésben, a büntetőeljárás
őeljárás lefolytatására, illetőleg
illet
a bűncselekmények
ncselekmények felderítésére jogosult
szerveknél,
erveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás
büntetés végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba
hozható, valamint a büntetett előéletre
elő
vonatkozó személyes adat;
Közérdekű adat
az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott
meghatározo egyéb
közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő,
lév , valamint a tevékenységére vonatkozó, a
személyes adat fogalma alá nem eső,
es , bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy
ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes
gy teményes jellegétől;
jellegétő
Közérdekbőll nyilvános adat
a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy
hozzáférhetővé
vé tételét törvény közérdekből
közérdekb elrendeli;
Érintett hozzájárulása
az érintett akaratának önkéntes,
önként
konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
egyértelm
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
meger sítést félreérthetetlenül kifejez
kifejező cselekedet
útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
Adatkezelő
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a
személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha
az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt
adatkezel vagy
az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja;
Adatkezelés
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett
bármely művelet vagy műveletek
űveletek összessége, így a gy
gyűjtés,
jtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás,
közléstovábbítás terjesztés vagy
egyéb módon történő hozzáférhetővé
hozzáférhet
tétel útján, összehangolás
zehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés.
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Adatkezelésnek számít a fénykép-,
fénykép hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők
jellemz (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése
r
is;
Adattovábbítás
ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé
hozzáférhetővé teszik;
Nyilvánosságra hozatal
ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé
hozzáférhet
teszik;
Adattörlés
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk
helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatmegsemmisítés
az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás
a személyes adatokon az adatkezelő
adatkezel megbízásából az adatfeldolgozó által végrehatott bármely
adatkezelési művelet
Adatfeldolgozó
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Személyesadat-nyilvántartó
nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer)
a személyes adatok bármely módon centralizált,
centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi
szempontok szerint tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
hozzáférhet
Adatállomány
az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;
Harmadik fél
az a természetes vagy jogi
ogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely
nem azonos az érintettel, az adatkezelővel,
adatkezel vel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az
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adatkezelő
ő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kkezelésére
felhatalmazást kaptak;
Címzett
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel
vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
fél
Azon közhatalmi
szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban
férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
min sülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi
szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően
megfelel
az alkalmazandó
adatvédelmi szabályoknak;
EGT-állam
az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről
Térségr l szóló megállapodásban részes más
állam, EU tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia
Harmadik ország
minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
EG
Álnevesítés
a személyes adatok olyan módon történő
történ kezelése, amelynek következtében további információk
felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes
személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és
szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes
személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.
Profilalkotás
személyes adatok automatizált kezelésének
kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes
adatokat valamely természetes személyhez fűződő
f
bizonyos személyes jellemz
jellemzők értékelésére,
különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes
preferenciákhoz, érdeklődéshez,
ődéshez,
déshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy
mozgáshoz kapcsolódó jellemzők
jellemző elemzésére vagy előrejelzésére
rejelzésére használják;
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Adatvédelmi incidens
a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
Alapelvek
A személyes adatok
- kezelését jogszerűen
űen és tisztességesen, valamint az érin
érintett
tett számára átlátható módon kell
végezni („jogszerűség,
űség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); - ami azt jelenti, hogy az
adatokat csak a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint szabad kezelni, és az érintett
részére lehetővé
vé kell tenni, hogy az adat
adatkezelés körülményeiről
ől (céljai, jogalap, id
időtartam stb.)
megfelelően
en tájékozódhasson;
- gyűjtése
jtése csak meghatározott, egyértelmű
egyértelm és jogszerű célból történhet, és azokat nem szabad
kezelni a meghatározott célokkal össze nem egyeztethető
egyeztethető módon (közérdekű
(közérdek archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő
történ további
adatkezelés megengedett) („célhoz kötöttség”); - ami azt jelenti, hogy egy meghatározott célból
kezelt adatot csak kivételesen lehet más célra is felhasználni;
- az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek
megfelel ek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); - ami azt jelenti, hogy csak akkor
kezelhető a személyes adat, ha nincs más mód a meghatározott cél elérésére;
- pontosnak
ntosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű
ésszer intézkedést meg kell
tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); - ami azt jelenti, hogy az
adatokban bekövetkező
ő változásokat a lehető
lehet leghamarabb át kell vezetni;
- tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
lehet
(„korlátozott
tárolhatóság”); ez azt jelenti, hogy a meghatározott cél elérését (az adatkezelés maximális
időtartamát) követően
ően
en az adatot vagy törölni kell, vagy anonimizálni kell, hogy az adatból már
ne lehessen az érintettet azonosítani;
- kezelését oly módon kell végezni,
vé
hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
megfelel biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”); - megfelelő IT és
egyéb biztonsági intézkedések kellenek, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá az adatokhoz;
- Az adatkezelő felelős
őss a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés
felelés igazolására („elszámoltathatóság”) – az adatkezelő
ő az adatkezelési folyamatait
belső utasításokkal, szabályozásokkal rögzíti, hogy a szervezetben pontosan követhetők
követhet
legyen a folyamatok (és szükség esetén ez igazolható legyen a hatóságok felé).
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Adatkezelések céljai
Az adatkezelések célját a Társaság minden egyes adatkezelés esetén külön határozza meg.
Adatkezelések jogalapja
Az adatkezelések jogalapját a Társaság minden egyes adatkezelés esetén külön határozza meg.
A GDPR az adatkezelések jogalapjaként 6 típust különböztet meg, melyek a következők:
következ
Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelések (érintett hozzájárulása)
Az érintett hozzájárulása minden esetben önkéntes, és kizárólag valamilyen aktív cselekménnyel
valósulhat
alósulhat meg (a hallgatás nem beleegyezés). Ilyen lehet az írásbeli hozzájárulás (akár külön
nyilatkozatban, akár például egy szerződés
szerz dés aláírásával, ahol a szerződés
szerző
maga tartalmazza a
hozzájárulást), az elektronikus felületen történő
történ checkbox kipipálás, „hozzájárulok” gombra kattintás
stb.).
A hozzájárulást minden egyes adatkezelés tekintetében külön-külön
külön külön kell/lehet megadni.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló,
ló, a visszavonás előtti
el tti adatkezelések jogszerűségét,
jogszerű
tehát a hozzájárulást
csak a jövőre
re nézve lehet visszavonni. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszer
egyszerű módon kell
lehetővé
vé tenni, mint annak megadását, tehát a hozzájárulás visszavonása történhet akár egy írásbeli
levél formájában, továbbá telefonon, e-mail-ben
e
ben megküldött nyilatkozat formájában is.
16 évet be nem töltött személy, illetve a cselekvőképességében
cselekv képességében korlátozott személy hozzájáruló
jognyilatkozata akkor érvényes, ha azt a gyermek feletti
felett szülői
ői felügyeletet gyakorló/illetve
cselekvőképességében
képességében korlátozott személy esetén gyámja/gondnoka adta meg.
Olyan szerződés
dés megkötéséhez, valamint teljesítéséhez szükséges adatkezelések,
amelyben az érintett az egyik fél (szerződéses
(szerz
kötelezettség)
Amennyiben a személyes adat kezelése nélkül a szerződés
szerz dés teljesítése nem lehetséges, úgy ez
jogszerű indoka lehet az adatkezelésnek. Ilyen esetben nem szükséges az érintett külön
hozzájárulása.
A szerződések
dések teljesítése körében felmerülő
felmerül adatkezelések leggyakrabban
yakrabban a szerződő
szerz
felek
szerződésben
désben rögzített személyes adataira vonatkoznak (név, lakcím stb.), de ilyenek lehetek például
egy szolgáltatás igénybe vétele esetén a szolgáltatás igénybe vételével összefüggő
összefügg adatok.
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Olyan adatkezelések, ahol az adatkezelés
adatkezelés szükségességét (kötelezően)
(kötelez
jogszabály írja elő (jogszabályi kötelezettség)
A jogszabályokon alapuló adatkezelések célja az adott jogszabályban foglalt kötelezettségek
teljesítése, jogok érvényesítése. A jogszabályban elrendelt adatkezelések kötelező
kötelez adatkezeléseknek
minősülnek,
sülnek, melyek mértékét és id
időtartamát
tartamát minden esetben a vonatkozó jogszabályok határozzák
meg. Nagyszámú jogszabály ír elő
el adatkezelési kötelezettséget. Fontos, hogy a jogszabályi
kötelezettség nem opcionális, tehát azokat minden esetben
esetben teljesíteni kell. Ilyenek lehetnek például az
adózási, bérszámfejtési kötelezettségekkel összefüggő
összefügg
adatkezelések, a kötelez
kötelező munkaköri
alkalmassági vizsgálatokkal összefüggő
összefügg adatkezelések, a munkabalesetek jegyz
jegyzőkönyvezése és
kivizsgálása során megvalósuló
ósuló adatkezelések stb.)
Olyan adatkezelések, ahol az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy
létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
Olyan speciális esetben, amikor az érintett nem tudja a saját érdekeit érvényesíteni, vagy az
eljárásában akadályoztatva van, lehetőség
lehet ség van arra, hogy az adatai kizárólag a szükséges mértékben,
és kizárólag az akadályoztatás idejére a létfontosságú érdek érvényesítése körében kerüljön kezelése.
Olyan adatkezelések, ahol az adatkezelés közérdekű
köz
vagy az adatkezel
adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges (hatósági adatkezelések)
Miután a Társaság nem hatóság, így ilyen jogalapon nem végez adatkezelést.
Olyan adatkezelések, ahol az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek)
A jogos érdek alapja általában egy jogszabályban, vagy megállapodásban rögzített, illetve üzleti
szempontból méltányolható jog érvényesítése, ugyanakkor
ugyanakkor ez egy lehetőség, és nem kötelezettség,
mint pl. a jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelések.
A jogos érdeken alapuló adatkezelések a Társaság döntésétől
döntését l függnek, a célt azonban is esetben meg
kell határozni és utóbbi a megalapozottságát bizonyítani kell tudni.
Fontos körülmény, hogy a jogos érdek alkalmazásának feltétele, hogy ezen érdekekkel szemben ne
élvezzen elsőbbséget
bbséget az érintett olyan érdekei vagy alapvető
alapvető jogai és szabadságai, amelyek
személyes adatok védelmét teszik szükségessé (különösen,
(különösen, ha az érintett gyermek).
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Minden olyan esetben tehát, amikor az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, a
Társaság egy úgynevezett érdekmérlegelési teszt alapján dönt az adatkezelés megengedhetőségéről.
megengedhet
Az érdekmérlegelési teszt lényege,
lényege, hogy a Társaság azonosítja az elérni kívánt célját, annak
lehetséges eszközeit, és ezzel szembeállítva megvizsgálja az érintettek jogait és jogos érdekeit, és
csak akkor kezelheti az adatokat, ha a Társaság jogos érdeke felülírja az érintett jogos érdekét.
érdeké Az
érdekmérlegelési tesztet a Társaság minden esetben írásban dokumentálja, annak megállapításairól
pedig az érintett tájékoztatást kérhet.
3. Adatbiztonság
A Társaság működésével
ködésével és tevékenységével összefüggésben kezelt személyes adatokat elektronikus
formában és papír alapon is tárolja. Az adatok biztonsága érdekében a Társaság megfelelő
megfelel szervezeti
és technikai intézkedéseket alkalmaz. A biztonság megfelelő
megfelel szintjének meghatározásakor kifejezetten
figyelembe kell venni az adatkezelésből
adatkezelésb eredő olyan kockázatokat,
kázatokat, amelyek különösen a továbbított,
tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből,
megsemmisítéséb
elvesztéséből,l, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférésből erednek.
4. Az adatkezelő tájékoztatási kötelezettsége
A Társaság-nak,, amennyiben adatkezelőnek
adatkezel
minősül
sül kötelezettsége, hogy az érintettet a személyes
adatai kezeléséről,l, tömör, átlátható, érthet
érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően
en megfogalmazott tájékoztatást nyújtson. A Társaság ezen tájékoztatási kötelezettségének
a külön tájékoztató elfogadásával és közzétételével tesz eleget.
Amennyiben az itt megfogalmazottakkal kapcsolatosan bármilyen kérdése lenne, illetve a jelen
jel
dokumentumban rögzített jogait érvényesíteni kívánja, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi e-mail
e
elérhetőségen: adatvedelem@msbgroup.hu
@msbgroup.hu
A személyes adatok kezelése tekintetében írt egyes esetekben Adatkezelőnek
Adatkezel
Adatkezelő
a Társaság minősül.
Egyéb esetben, a Társaság
ság adatfeldolgozónak minősül.
min sül. Ebben az esetben a tájékoztatás
kötelezettsége az adatkezelőt
őt érinti.
A Társaság adatkezelése során alkalmazott adatfeldolgozók listája a Társaság recepcióján fellelhető.
fellelhet A
Társaság
saság által alkalmazott Szerverszolgáltatók
Szerver
és az IT szolgáltatók minden elektronikusan rögzített
adathoz hozzáféréssel rendelkeznek. Adatfeldolgozó csak olyan személy/vállalkozás lehet, aki írásbeli
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szerződésben
désben vállalja az adatfeldolgozási feladatok ellátását, és akik vagy amelyek
megfelelő garanciákat
at nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az
érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő
megfelel technikai és szervezési intézkedések végrehajtására
(az adatkezelés célját, jogalapját, az adatkezelési feladatokat és körülményeket,
körülményeket ideérve a szükséges
biztonsági intézkedéseket is az adatkezelő
adatkezel határozza meg). Az adatfeldolgozó nem jogosult az általa
kezelt adatokat saját célra felhasználni. A Társaságnál kinevezett adatvédelmi tisztviselő
tisztvisel adatait a jelen
tájékoztató tartalmazza.
Azz adatkezelések célja és jogalapja minden egyes adatkezelés esetében a tájékoztatókban kerül
feltüntetésre. Amennyiben az adatkezelés a Társaság jogos érdekén alapul, úgy a tájékoztatók ezen
specifikus jogos érdeket külön meghatározza. Szintén a tájékoztatókban
ókban kerül feltüntetésre, hogy a
kezelt személyes adatokhoz ki fér és férhet hozzá, azok kihez, milyen célból (hatósághoz, harmadik
személyhez) kerülnek továbbításra.
Az adatok továbbításával összefüggésben a Társaság az alábbiakról tájékoztatja az érintetteket:
érint
A Társaság az általa kezelt személyes adatokat a jogszabályi kötelezettséggel előírt
el
hatóságok részére
továbbítja
a (NAV, Nyugdíjhatóság, stb.).
A Társaság. az adatokat a jogos érdekeinek az érvényesítéséhez jogosult bíróságok, hatóságok
részére továbbítani
ovábbítani (kártérítési igények, bűncselekmények
b ncselekmények gyanúja esetén a feljelentéshez szükséges
adatok stb.).
A Társaság jogosult a kötelezettségei teljesítéséhez és jogai érvényesítéséhez adatfeldolgozókat
igénybe venni (tárhely szolgáltató, könyvelő,
könyvel bérszámfejtő,, orvos, egészségügyi szolgáltató, ügyvéd).
A Társaság EGT térségen kívüli területre kizárólag akkor továbbít személyes adatot, ha az feltétlenül
szükséges és az érintett ország rendelkezik a Bizottság megfelelőségi
megfelelőségi határozatával, vagy ha az
adattovábbítás megfelelő
ő és alkalmas garanciák mellett történik; ez utóbbiakról az érintettek bármikor
információt kérhetnek a Társaságtól. Az érintett kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat
az ilyen személyes adatok kezelése ellen, bizonyos esetekben joga van az adathordozhatósághoz.
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármikor, díjmentesen visszavonhatja. Az
érintett jogosult a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani. Az érintettek adatkezeléssel összefüggő
összefügg
jogait részletesen a tájékoztatók tartalmazzák.
A Társaság automatikus döntéshozatalt, és profilalkotást nem végez.
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