Adatvédelmi GDPR tájékoztató/szabályzat

A személyes adatkezelésre vonatkozó főbb fogalmak
Személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori
családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ
szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett
azonosítására;
Egészségügyi dokumentáció: a munkaalkalmassági megfelelés céljából egészségügyi és személyazonosító
adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak
hordozójától vagy formájától;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely az e
törvény szerinti adatkezelési célból személyes ,egészségügyi és a hozzá kapcsolódó személyazonosító adat
kezelésére jogosult, jelen esetben a Hajnalhúskombinát Kft.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
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;
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;
Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c., honlap: www. naih.hu)
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
Felhasználó: az érintett, és/vagy az érintett nevében az adatkezelés alapját képező szolgáltatás megrendelője

I. Az adatkezelés jogalapja, célja és az adatkezelés időtartama
1. A személyes adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdése szerint az Érintett jelen tájékoztatás
ismeretében adott önkéntes és kifejezett hozzájárulásán, valamint az Einfotv. 4. § (1) bekezdés a.) –
c.) pontjain alapul.
Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR)
és a 2011. évi CXII.
Az adatkezelő az adatkezelő által kezelt egyes adatok kezelésére vonatkozóan az adatkezelés célját
és időtartamát az alábbiak szerint foglalja össze.
2. A személyes adatok kezelésének célja az alkalmazott munkavállalók törvényben meghatározott
adatszolgáltatási feladatok elvégzése .
3. A Hajnalhúskombinát Kft. által üzemeltetett WEBfelületen (https:\\shop.hajnalhus.hu) :
• előrendelés céljából anoním módon közölt azonosítókkal történő regisztráció
• felhasználó elérése , kapcsolattartás céljából
4. Az adatkezelés időtartama: Az érintett által a hozzájárulásában megjelölt időtartam azzal, hogy az
adatok személyes jellegének megszüntetését követően 2 év időtartamig még megőrzésre kerül ,
kivéve az érintett erre irányuló szabályosan bejelentett törlési kérelmének teljesitése esetében .

II. Az adatkezelés alapelvei
1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az
adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető.
3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a
technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára
tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani.
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
5. A személyes adatok – törvényi előírás hiányában – kizárólag az érintett hozzájárulása esetén
kezelhetőek.
6. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e
törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek
magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
7. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
8. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében
megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha
azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további
intézkedésekkel biztosítja
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés
segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte
be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
9. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több
lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb
szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
10.Az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján
kell elvégezni.
11.Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az
érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes
személyes adatra nézve teljesülnek.

III. Az érintett hozzájárulása az adatkezeléshez
1. Az érintett önkéntes és feltétel nélkül hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő személyes
adatait az adatkezelés céljához kötötten és szükséges mértékben kezelje.
2. Az érintett a hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez bármikor visszavonhatja.
3. Az érintett hozzájárulásának visszavonása nem érinti a jogszabályon alapuló, kötelező adatkezelés
folytatását.
4. A személyes adatok valóságtartamáért és megfelelőségéért, valamint annak az érintettől való
származásáért kizárólag érintett (adatlap benyújtója) felel.
5. Az adatkezelő a III.1. pontban foglalt hozzájárulásának tekinti azt is, ha az érintett az adatkezelővel
folytatott levelezése vagy bármely más kommunikációja során bármely formában megtett
nyilatkozatában személyes adatot közöl az adatkezelővel, és azt az Adatvédelmi Szabályzatban
foglaltak tudomásulvételét és elfogadását követően az adatkezelőnek megküldi vagy átadja. A
személyes adatok valóságtartamáért és megfelelőségéért, valamint annak az érintettől való
származásáért kizárólag az adat benyújtója felel.
6. Amennyiben az adatkezelő egyértelmű bizonyosságot szerez arról, hogy a személyes adatokat nem
az érintett, hanem arra való jogosultság nélkül más, harmadik személy használta fel és küldte meg,
úgy a személyes adatokat az adatkezelő haladéktalanul törli, ha annak további kezelésére törvényi
lehetőség vagy kötelezés már nem áll fenn.
7. Az adatfeldolgozónak történő adatátadás nem minősül az Infotv. 3. § 11. és 22. pontja szerint
adattovábbításnak, ezért nincs szükség az érintett hozzájárulására, vagy más jogcímre.

IV. Az érintett jogai és azok érvényesítése
1. Az érintett írásban kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
2. Az érintett írásbeli, ajánlott küldeményként megküldött kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az
érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi
incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
3. Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az
adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit,
hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban
meghatározott egyéb adatokat.
4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok
továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok
körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
adatokat.

5. Az adatkezelő köteles az írásbeli kérelem kézbesítésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a
tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben
költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is
rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték,
vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
6. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban
meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban
közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került
sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági
jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
7. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-

éig értesíti.
8. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az
adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az érintett a helyesbítést
írásban, ajánlott levélben kérheti az adatkezelőnél.
9. A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Az érintett az adat törlését és zárolásátírásban, ajánlott levélben kérheti az adatkezelőtől.
10.A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat
értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető,
ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

V. Jogorvoslat
1. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az
adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
2. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
Az Infotv. 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét
az adatátvevő köteles bizonyítani.
3. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére,
zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett
tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Infotv. 21. §-ban meghatározott adatátvevő által
kért adat kiadására kötelezi.

VI. Adatvédelmi felelős, adatfeldolgozó
1. Az adatkezelő szervezetén belül, közvetlenül az ügyvezetőjének felügyelete alá tartozó – jogi,
közigazgatási, közgazdasági, informatikai vagy ezeknek megfelelő, felsőfokú végzettséggel
rendelkező – belső adatvédelmi felelőst nevez ki a szervezetnél.
2. A belső adatvédelmi felelős
a) közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában,
valamint az érintettek jogainak biztosításában;
b) ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;
c) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak
megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;
d) elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;
e) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;
f) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.

Adatkezelés területenkéti ismertetése

1. Személyi állomány/HR adatkezelés/Bérszámfejtés
A Hajnalhúskombinát Kft. mint munkáltató jogszabály alapján nyilvántartja a munkavállalóinak a
munkavégzéshez, illetőleg a munkaviszony fenntartásához szükséges adatait. Erre való jogosultságát
egyrészt Munka törvénykönyve, másrészt Info törvény tartalmazza.
Fontos: ezen adatok köre véges, így – bár a munkavállaló gyermekeinek számát a szabadságok számítása
miatt nyilvántarthatja – a munkavállaló gyermekeinek nevét és nemét már nem kérdezheti meg és
regisztrálhatja adatbázisában.
Az adatkezelés során az adatminimumra törekvés elvét követjük, tehát kizárólag a szükséges adatok
rögzíthetők. Nem kerül rögzitésre semilyen személyes okmány (fény-)másolata , mivel azok
tartalmazhatnak többek között a munkavállaló fényképét, illetőleg lakcímkártya esetén a személyi
azonosítót, amelyek nem szükségesek a munkaviszony fenntartása során.
A társadalombiztosítási nyilvántartás vezetésére kötelezett munkáltató , a munkavállaló munkaviszonyával
kapcsolatos munkaügyi adatokat/azonositókat az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5
évig kötelesek megőrizni :
• a szolgálati időről
• illetve a nyugellátás megállapítása során figyelembe vehető keresetről, jövedelemről szóló
munkaügyi iratokat
Az álláspályáztatásal összefüggő adatkezelések esetében az adatkezelés megfelel az Infotv. 65. § (3)
bekezdés a) pontja szerinti ügyfélkapcsolat feltételeinek , ezért az adatvédelmi nyilvántartásba nem kell
bejelenteni.
Bérszámfejtéssel kapcsolatos nyilvántartást és bejelentési kötelezettségét Adatkezelő külső szerződött
alvállalkozóval végezteti . Mivel az adatkezelés célja semilyen tekintetben nem tér el a jogszabályokban a
munkáltató számára előírt adatkezelési céloktól , e tekintetben külön adavédelmi nyilvántartásba vétel sem
történik.
Az adatfeldolgozó megnevezése…..: "TE-ÁJA" Kft.
Az adatfeldolgozó levelezési címe...: 9022 H-Győr, Bán Aladás u. 2.
Az adatfeldolgozó telefonszáma…..: +36 96 424 716
Az adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: 08 09 012830
Adatkezelés célja
A munkáltatóra vonatkozó törvényi bejelentési kötelezettségek maradéktalan ellátása .
Kezelt adatok
Jogszabályokban kötelezően előirt , munkaviszony létesitéséhez szükséges adatok .
Az adatkezelés időtartama
Érvényes TB és Adó törvények szerint előirt határidőkig .

2. Munkaügyi (egészségügyi) és munkavédelmi adatkezelés
A munkavédelemmel , munkaalkalmassággal kapcsolatos egészségügyi adatok , igazoló iratok tárolása ,
valamint ezen adatok illetékes (üzem-orvos) adatfeldolgozó fele történő biztositása . A további
adatfeldolgozást végző az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatokat megismerheti és a
hatályos TB törvényeknek megfelelően tárolja/kezeli .
Adatkezelés célja
A munkáltatót terhelő munkaegészségügyi és munkabiztonsági követelmények teljesítése, a munkavédelemmel és munkaegészségüggyel kapcsolatos eljárások lefolytathatósága, az adatkezelő alkalmazásában álló,
szervezetten munkát végzők körében.
Kezelt adatok
név (ideértve a születési nevet is), anyja neve, társadalombiztosítási azonosító jele (taj-száma), születési hely
és időpont, nem, állampolgárság, lakóhely (lakcím) , egészségügyi adatok . A bekért külső igazoló iratokban
feltüntetett egyéb adatok részletességéért adatkezelő felelőséget nem vállal !
Az adatkezelés időtartama
A munkaegészségügyi adatokat , a munkaviszony megszűnése utáni 2 évig őrizzük meg.
Az adatkezelés jogalapja
GDPR 6. cikk (1)bekezdésa) pont; 9.cikk (2) bekezdésa) és h) pont A munkavédelemről szóló 1993. évi
XCIII. törvény 64. § (3) bekezdés

3. Fogyasztóvédelmi adatkezelés
Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben fogyasztó
panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.
Kezelt adatok
A Fogyasztó neve, telefonszáma, (e-mail címe). A Fogyasztó nevére, telefonszámára és e-mail címére az
Adatkezelőnek azért van szüksége, hogy a fogyasztóvédelmi jogszabályokban meghatározott
kötelezettségeinek teljesítése során Fogyasztóval kapcsolatot tudjon – tartani, és jogszabályi
kötelezettségeinek eleget tudjon tenni.
Az adatkezelés időtartama
A panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.
Az adatkezelés jogalapja
Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal a Fogyasztó önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a
panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

3.1 Számlázással kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési
kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági
társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg
kell őrizniük.
Kezelt adatok
Az adatkezelés során az Adatkezelő a Vásárló nevét, címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés
számát és a vásárlás időpontját kezeli.
Az adatkezelés időtartama
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell
őrizni.
Az adatkezelés jogalapja
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása
kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni
[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

3.2 Könyvelés/könyvviteli adatkezelés
A Hajnalhúskombinát Kft.(adatkezelő) a 3.1 pontban részletesen meghatározott számviteli bizonylatok
(számlák) könyvelését külső könyvelőiroda(adatfeldolgozó) bevonásával végzi , az alábbiak szerint :
Az adatfeldolgozó megnevezése…..: Molnár és Bányai Kft.
Az adatfeldolgozó levelezési címe...: 9022 H-Győr, Liszt Ferenc u. 35.
Az adatfeldolgozó telefonszáma…..: +36 96 525-030
Az adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: 01 09 563903
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli
bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli
nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt
követően haladéktalanul törli.

4. Vagyonvédelmi/Kamera rendszerrel kapcsolatos adatkezelés
A Hajnalhúskombinát Kft. vagyonvédelmi célból biztonsági kamerákat máködtet a telephely különböző
pontjain. Ezek használatát jogszabály nem tiltja, de csak a megengedett törvényi korlátok között alkalmazza,
az öltöző és étkező nem figyelhető meg kamerával. Adatkezelő rejtett kamerát NEM használ !
Munkahelyi megfigyelésnek minősül a munkavállalók emailjeinek ellenőrzése, illetve a céges gépjárművek
gps-es követése, ezen ellenőrzések célja állagmegőrzési, vagyonbiztonsági megfontolásból indokolt .
A külső-kamerarendszert biztonsági szolgálat , távolról titkositott-biztonságos internetes (streaming)
szolgáltatáson keresztül érheti el , a vagyonvédelmi feladatok ellátása érdekében , mely mértékét,módját
adatkezelővel kötött szerződés szabályozza .
Az adatfeldolgozó megnevezése…..: Patent Biztonságtechnika Kft.
Az adatfeldolgozó levelezési címe...: 9024 Győr, Mécs L. u. 7.
Az adatfeldolgozó telefonszáma…..: +36 96 512 630
Az adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: 08 09 028829
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a kizárólag adatkezelő
rendszerében tárolt valamint on-line képfelvételek megfigyelésében, elemzésében . Ennek során az
Adatfeldolgozó részletes alaprajzi és vagyontérképes útmutatást kap adatkezelőtől .
A megfigyelés során adatfeldolgozó képi anyagot NEM rögzithet , ezzel kapcsolatos személyi azonositásra
alkalmas képi anyagot NEM tárolhat , az esetleges átmeneti(temporary) átjátszás késleltetésből adódó képi
anyagokat haladéktalanul törli.
A belső kamerarendszer telepitési pontjairól , “látószögéről” , megfigyelés-indoklásával Adatkezelő
nyilvántartást vezet , melyet az érintettek (munkavállalók, vendégek) számára elérhetővé, megismerhetővé
tesz . A kamerarendszer által rögzitett képi anyagokat Adatkezelő a Szvtv. 31.§ (2)-(4) pontjaiban
meghatározott 3 napos megőrzési időtől eltérően , a gyártási folyamatok későbbi visszaellenőrzését a
legrövidebb , de a termékbiztonság megfelelőségét biztositandó , 15 napig tárolja .

5. Internetes/WEB/e-mail szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés
A Hajnalhúskombinát Kft. által működtetett internetes WEBfelületen (https:\\shop.hajnalhus.hu) nyújtott
on-line szolgáltatások a Felhasználó rendelés-kiszolgálását,kényelmét szolgálják . A on-line rendelések
leadásához Vásárló regisztrációja szükséges amelynél anonimitását biztositjuk .
Az Adatkezelő a regisztráció során a következő adatokat kezeli:
- név (felhasználónév, kapcsolattartási megszólitás)
- telefonszámát (kapcsolattartás)
- e-mail cím (mint a regisztráció azonositója) hozzá kapcsolódó jelszavát
továbbá önkéntesen megadható módon (marketing céllal):
- felhasznló lakhelyének irányitószámát
- születési évét
Az adatkezelés során csak azon e-mail cimek képeznek személyes adatot , melyekben a cimzett polgári neve
vagy művészneve szerepel . Adatkezelési jog , csak ezen e-mail cimekre érvényesithető !
Az adatkezelés időtartama
Az adatokat az Adatkezelő a webfelületen történő rendelés hiányában a regisztrációs fiók törlésééig, illetve
addig kezeli, amíg Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja.
Az adatkezelés jogalapja
Az Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6.
cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]
Belső , céges e-mail fiókok esetében Adatkezelő az alábbiakban határozza meg az adatkezelésre vonatkozó
főbb szabályokat :
- céges e-mail fiók , megánlevelezésre nem engedélyezett
- e-mail fiókok on-line (IMAP) elérhetőségét 2 év-ben korlátozzuk (aktuális tárgyév + előző év)
- 2 évnél régebbi e-mailok NAS tárolóra kerülnek mentésre , elérésük csak céges hálózaton belül
biztositott
- e-mail fiók Adatkezelő által történő ellenőrzésénél , jelen kell lennie az érintett munkavállalónak is
Az e-mail szerver (IMAP/POP3/SMTP) üzemeltetését külső szolgáltató (Adatfeldogozó) végzi . Az
Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását(e-mail szerver
üzemeltetését) végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.
Az adatfeldolgozó megnevezése…..: Extrabit Számítástechnika EV.
Az adatfeldolgozó levelezési címe...: 9371 Vitnyéd, Szt. Antal u. 17.
Az adatfeldolgozó telefonszáma…..: +36 20 924-52-20
Az okmányirodai nyilv.száma……..: 01492335

Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a
személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy
adatfeldogozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek amikor személyes adatokat dolgoznak
fel .

Kelt: Vámosszabadi , 2018 május 23.
Utolsó módositás : 2019 április 8. (hatályos)

