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1. Bevezetés
A Metálplaszt Kft. elkötelezett dolgozói és ügyfelei (a továbbiakban
érintettek) személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az
érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
A Metálplaszt Kft. a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli,
és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést,
amely az adatok biztonságát garantálja.

A Metálplaszt Kft. adatkezelési gyakorlata az alábbiak szerint alakul.

2. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
A Metálplaszt Kft. adatkezelési tevékenységei önkéntes hozzájáruláson,
illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.
Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések ( önéletrajzok kezelése,
egyéni, illetve üzleti e-mail címek )esetében az érintettek a hozzájárulásukat
az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását,
továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről az érintetteket a rájuk
vonatkozó esetekben( munkaviszony létesítése, megszüntetése) külön
értesítjük.
A Metálplaszt Kft. részére adatot közlők figyelmét felhívjuk arra, hogy
amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő
kötelezettsége az érintett hozzájárulásának beszerzése és a hozzájárulás
közlése cégünk irányába.
Cégünk adatkezelési irányelvei összhangban vannak azokkal a
jogszabályokkal, amelyekkel kapcsolatban a személyes adatok kezelésére
jogszabályi kötelezettségünk van, így különösen az alábbi jogszabályokkal:

1. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete
(2016.04.27.)- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
( továbbiakban általános adatvédelmi rendelet; GDPR)
2. 2013. évi V. törvény- a Polgári Törvénykönyvről(Ptk.):
3. 2012. évi I. törvény – a Munka Törvénykönyvéről(Mt):
4. 1993. évi XCIII. törvény- a munkavédelemről
5. 2000. évi C. törvény- a számvitelről( Számv. Tv.):
6. 2017. évi CL. törvény- Az adózás rendjéről(Art):
7. 1995. évi CXVII. törvény- A személyi jövedelem adóról(Szja tv.):
8. 1997. évi LXXX. törvény- a társadalombiztosítás ellátásaira és a
magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
9. 1997. évi LXXXIII. törvény- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
10. 2005. évi CXXXIII. törvény-a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység szabályairól.
11. 2011. évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról( Infotv.)
12. 2010. évi LXXV. tv. az egyszerűsített foglakoztatás szabályairól

Adatkezelések:
2.1.Dolgozói adatkezelések:
A dolgozóink személyes adatainak kezelési célja: a jogszabályoknak
megfelelő jogviszonyok megkötése, a jogszabályokban meghatározott
adatközlési kötelezettségek végrehajtása, így különös tekintettel a
munkaviszony létesítésére, megszüntetésére, az egészségbiztosítási ellátások
és a társadalombiztosítások zavartalan működésének biztosítására szolgáló
adatközlések, továbbá az adózás rendjéről és a személyi jövedelem adóról

szóló jogszabályi kötelezettségek végrehajtása. Cégünk a dolgozók
személyes adatainak kezelése során törekszik a GDPR idevonatkozó
alapelveinek maradéktalan betartására és betartatására.
A munkaerő kölcsönző cégeken keresztül foglalkoztatott dolgozók személyes
adatait a fenti jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítés
céljából kezeljük, illetve továbbítjuk.
Azon dolgozóink adatát, akik cégünkkel a számviteli törvény hatálya alá eső
üzleti kapcsolatba kerültek/lásd: valamilyen terméket, hulladék anyagot
vásároltak cégünktől/ a számviteli törvény jogszabályi követelményeinek
megfelelő időtartamig őrizzük meg, amely sok esetben eltérhet az egyéb
jogszabályokban meghatározott adatkezelések időtartamától.
Cégünk bizonyos esetekben/ csökkent munkaképességű munkavállalók,
erkölcsi bizonyítvány meglétéhez kötött munkakörök betöltése/ különleges
adatnak minősülő személyes adatokhoz is juthat. Ezek az adatok cégünknél
fokozott védelem alá tartoznak, ezek megismerésére jogosultak köre jelen
tájékoztató 2. számú mellékletében vannak felsorolva.
Cégünknél a vállalat tevékenységének zavartalan működtetése érdekében, a
hatékonyság érdekében vállalatirányítási rendszer működik. A rendszerben a
cégünknél dolgozó munkavállalók személyes adatainak bizonyos körei
rögzítésre kerülnek, a dolgozók tevékenységének, teljesítményének,
jövedelmének megállapítása céljából.
Az így rögzített személyes adatok teljes egészéhez cégünk vezetése, a
személyügyi szerv dolgozói és a bérek kifizetéséről intézkedő dolgozóink
szereznek tudomást. A teljes jogú hozzáféréssel rendelkező jogosultak körét
ezen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.
A vállalat működésének biztosítása érdekében a termelés irányításban,
tervezésben résztvevő kollégáink a személyes adatok köréből a dolgozók
nevének megismerésére jogosultak, egyéb személyes adatok részükre nem
elérhetőek.
A cégünkkel kapcsolatban lévő, nálunk termelést végeztető cégek minőségi
elvárásainak történő megfelelés szempontjából cégünk képesség mátrixot
működtet, amely az egyes dolgozók bizonyos termékek gyártására történő
alkalmasságát tartalmazza. Ezen nyilvántartáshoz a termelés irányításában,
tervezésében, a minőség ellenőrzésben résztvevő dolgozóink férhetnek

hozzá. A hozzáférési jogosultsággal rendelkezők körét ezen tájékoztató 3.
számú melléklete tartalmazza.
Az adatkezelés célja: jogszabályban meghatározott kötelezettségek
teljesítése, a dolgozók felé vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítése, a
cég termelésének biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: Mt.;Art.; Szjatv. Tbj. Eütv. Számvit.tv. és az
érintett hozzájárulása.

2.2.Ügyféllevelezések
Cégünk a személyes adatokat tartalmazó e-mail címeket/ lásd: név@cégnév;
név@gmail; név@citromail stb. levelezési rendszer/a GDPR-nek
megfelelően személyes adatként kezeli. Az ily módon kollégáink tudomására
jutott személyes adatot/ név/ csak az adott kollégánk, illetve az érintett
hozzájárulásával, a kolléga vezetője, illetve a cég vezetése ismerheti meg.
A kapcsolattartó kollégákon kívüli megismerés jogalapja: a cégünk jogos
gazdasági érdeke, illetve a szerződésekben vállalt kötelezettségeink
teljesítése, tekintettel arra, hogy az ilyen levelezések az üzleti célokat
szolgálják és a szerződésekben vállalt kötelezettségeink teljesítésére
irányulnak.
Az adatkezelés célja: cégünk üzleti működtetése, az ügyfelek zavartalan
kiszolgálása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
2.3. Önéletrajzok kezelése
Cégünk az önéletrajzokat alapvetően a meghirdetett állások betöltésére
használja fel, azonban bizonyos esetekben / a jövőben tervezett létszám
fejlesztés, a jelentkezők személyes kvalitásai/ alapján egy tudástárba tölti fel,
amelyhez csak cégünk személyzeti részlege fér hozzá. Ezen tudástárban
cégünk a beküldött önéletrajzokat maximum 2 évig őrzi meg. Amennyiben
olyan állás, pozíció kerül megnyitásra, melyre valamely jelentkező a
személyügyi részleg véleménye alapján alkalmas lehet, akkor az önéletrajz
beküldési dátumától számított 2 éven belül cégünk a beküldött önéletrajzokat

az állások betöltése céljából felhasználja. A beküldés dátumától számított 2
év után cégünk a beküldött önéletrajzokat törli a rendszeréből.
A beküldött önéletrajzok megismerésére jogosultak: a személyügyi részleg
dolgozói, a betöltendő pozíció területének döntési jogosultsággal rendelkező
vezetői, illetve a munkáltatói jogokat gyakorló vezető, illetve annak
szervezetszerű helyettese vagy akinek munkaszerződés aláírási jogát leadta.
Az adatkezelés célja: az üres pozíciók betöltése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az önéletrajz
beküldésével.
4. Vagyonvédelem
Cégünk a vagyonvédelem és a személy biztonság céljából minden telephelyén
vagyonvédelmi kamera rendszert üzemeltet. A vagyonvédelmi kamera rendszer
üzemeltetésének alapja a cégünk jogos gazdasági érdeke/ az anyagi károkozás
felelősének megállapítása/, valamint a dolgozók személyes biztonságának,
anyagi javainak védelme.
Cégünk a vagyonvédelmi kamera rendszer által rögzítetteket a 2005. évi
CXXXIII. törvény ide vonatkozó részei alapján tárolja. A rögzített adatokat a
fenti törvényben rögzítettek alapján adja át harmadik személynek.
A vagyonvédelmi kamera rendszer a dolgozók ellenőrzésére nem használható
fel.
Cégünk területére belépő összes személy a belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy
cégünk a személyes adatai kezelje.
Az adatkezelés jogalapja: a dolgozók esetében a 2012. évi I. tv. (Mt) 11.§-a az
ügyfelek tekintetében az érintett hozzájárulása cég telephelyére történő
belépéssel.
A kezelt adatok köre: a cégünk telephelyeire belépő személyeknek a
képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelő rendszer által
rögzített adatai.
Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában legfeljebb 3 nap. (SzVMt.
31.§. (2) bekezdése)

Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a cég
telephelyein, fokozott biztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosítva,
hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá, és ne másolhassák ki a
felvételeket.
Hozzáférés a képekhez: a kamerák aktuális képeinek megtekintésére kizárólag
a cég erre kijelölt munkavállalója jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt
adatkezelési célok megvalósítása érdekében.
Naplózás: a rögzített felvételekbe történő betekintéseket és adathordozókra
rögzítéseket az azt végző személy nevével, az adatok megismerésének okával és
időpontjával jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a balesetek
és a károkozások felelőseinek felderítése, a dolgozókat esetlegesen ért lopások
elkövetőinek felderítésének elmaradása.
3.A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:
A Metálplaszt Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a
cég telephelyén található meg.
A Metálplaszt Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés , valamint véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá
az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Metálplaszt Kft. az adatkezelés során megőrzi:
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki
erre jogosult
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének
a pontosságát és teljességét.
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult
használónak szüksége van rá, hozzátudjon férni a kívánt információhoz,
és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A Metálplaszt Kft. számítógépes rendszere és hálózata védett a számítógépes
csalások, kémkedések, szabotázsok, a számítógépes vírusok, a számítógépes

betörések ellen. A rendszer üzemeltetője a biztonságról szerverszintű és
alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

4.Az adatkezelő adatai és elérhetősége:
Név: Metálplaszt Kft.
Székhely: 5100 Jászberény, Jókai Mór u. 18/A
Telephely: 5141, Jásztelek, Jászberényi út 2.
Cégjegyzékszám:
A bejegyző bíróság megnevezése:
Telefonszám:
E-mail:

Adatvédelmi tanácsadó:
Név: Szebenyi Zoltán
Telefonszám: +36/30/346-7352
E-mail: zoltan.szebenyi@metalplaszt.hu.

5.Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint
kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve-a kötelező adatkezelések
kivételével- törlését, visszavonását, élhet adathordozási-,és tiltakozási jogával az
adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog: Cégünk személyes adatok kezelésére vonatkozó, a
GDPR 13. és 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15-22. és 34.
cikkek szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen

hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva hozza az
érintettek tudomására. A tájékoztatáshoz való jog írásban a 4. pontban megjelölt
elérhetőségeken keresztül gyakorolható. A érintett kérésére, a részéreszemélyazonosságának igazolása után- szóban is adható tájékoztatás.
Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy az
adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatinak
kezelése folyamatban van-e, ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes
adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzájusson:
- az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái,
- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ide értve különösen a 3.
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
- személyes adatok 3. országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a
továbbításra vonatkozó megfelelőségi garanciákról.
Cégünk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az
adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló ésszerű díjat számíthat fel.
Az érintett kérésére az információ elektronikus formában is szolgáltatható. A
tájékoztatást a kérelem benyújtásának dátumától számított 1 hónapon belül
kell az érintett részére megadni.

A helyesbítés joga: Az érintett kérheti a cégünk által kezelt, rá vonatkozó
pontatlan személyes adatok helyesbítését, a hiányos adatok kiegészítését.

A törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok bármelyikének fennállása
esetén jogosult arra, hogy a kérésére cégünk késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat:
- a személyes adatokra más nincs szükség azon eredeti célból, amely miatt
azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték.
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az
adatkezelésnek más jogalapja nincs
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs jogszerű, elsőbbséget
élvező ok az adatkezelésre
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt köztelezettség miatt törölni kell
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A 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 történeti kutatási célból vagy statisztikai célból,
közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Cégünk az érintett kérésére
korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek bármelyike 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.
Amennyiben 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 jogos érdekeinek védelme érdekében, vagy az Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Cégünk az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen
tájékoztatja.

Az 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.

A 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 a személyes
adatok e célból nem kezelhetőek.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, 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.

A visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a 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 1 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 az
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.
Cégünk 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 kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív
költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján
történő intézkedést.
Cégünk 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 érintett kérésére a cégünk tájékoztatja
e címzettekről.
Cégünk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért cégünk az
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus
formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másképp
kéri.

Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet
megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az
elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre
jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az
adatkezelés által okozott kárért, ha nem tartotta be a jogszabályban
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy
ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal
ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy adatfeldolgozó vagy mind az
adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és
felelőséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes
adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelőséggel tartozik a teljes
kárért.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja,
hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

A bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az
adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

