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szennÉlyEs ADATA! KEzELÉse vorunrrozÁsÁeer.|

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Társaság által kezelt személyes adatok körét, az
adatkezelés időtartamát, célját, jogalapját, az érintettek jogait tartalmazza, A
Társaság adatkezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016, április 27-i
20161679 számú Rendeletének - a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95|46IEK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet) -t valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXll. törvényben foglalt szabályokon alapul.
A Társaság megfelelő intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy az érintettek
fenti két jogszabályban ismertetett jogai személyes adataik kezelése során
maradékta l a n u l é rué nyesü lje n e k.

Az egyes fejezetekben a személyes adatok címzettjein kívül a Társaság ellenőrzési
feladatait ellátó testületének (Fe!ügyelő Bizottságl, tagja ellenőrzési
tevékenységének ellátása során jogosult a Társaság által kezelt személyes adatokat
megismerni amennyiben az Adatkezelési Szabályzat 8. számú mellékietét képező
titokta rtási nyilatkozatot a láírta.

Ha jogszabály az adatok megőrzésére a Tájékoztatóban megszabott időtartamnál
hosszabb időt állapít meg, akkor a jogszabályban meghatározott időtartam az
irányadó.
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ll. FEJEZET
A TÁRsAsÁc ÁlrAL KEzELT ADATox röne

1. § MUNKAVlszoNNyAL KApcsoLATos ADATKEzelÉsex

1.í. Munkaügyi, szeméIyzeti nyilvántartás

(1) A munkavállaIóktól csak olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, illetve
olyan munkaköri alkalmassági vizsgálatok (ideértve a munka alkalmassági
orvosi vizsgálatot is) elvégzését Iehet kérni, amelyet munkaviszonyra
vonatkozó szabály ír e!ő, és amelyek munkaviszony létesítéséhez,
fenntartásához és megszüntetéséhez szükségesek és a munkaválIaló
személyiségi jogait nem sértik.

(2) A Társaság jogszabá|yi kötelezettség, illetve munkáltatói jogos érdek
érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése 0) jogcímén munkaviszony
létesítése, fenntartása vagy megszűnése céljából kezeIi a munkavállaló
alábbi adatait:

1. név,
2, születési név,
3. szüIetési helye, ideje,
4. anyja neve,
5. lakcíme,
6, állampolgársága,
7, adóazonosító jele,
8. TAJ száma,
9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
10. telefonszám,
11. e-mail cím,
12. személyi igazolvány száma,
1 3. lakcímkártya száma,
14. bankszámlaszáma (ha a fizetés bankszámlára való átutalással történik),
15, online azonosító (ha van)
16. munkába lépésének kezdő és befejező idöpontja,
17. munkaköre,
1 8. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
19. önéletrajz,
20. fényképe (ha ezt kérték pl. az önéletrajzhoz),
21, a munkabérrel, a bérfizetéssel, és egyéb juttatásokkal kapcsoIatos adatok,
22. a munkaváIlaló munkabérébőljogerős határozat vagy jogszabály, illetve
írásbeli hozz{lárulása a|apján levonandó tartozás, illetve ennek jogosultságát
igazoló okirat,
23, a munkavállaló munkájának értékelését tartalmazó irat,
24. a munkaviszony megszűnésének módja, azerre vonatkozó iratok,
25 erkölcsi bizonyítvány (ha a munkakörhöz szükséges),



26, a munkaköri alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó iratok,
27. magánnyugd'tj pénztári és önkéntes kölcsönös biztosítő pénztári tagság
esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági
száma,
28. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalásijogosultságot
igazoló dokumentumának megnevezése és száma,
29. munkavállalót ért baleset jegyzókönyvében rögzített adatok;
30. saját személygépkocsi hivatali célra történő használata esetén a gépjármű
forgalmi rendszáma és a jogosítvány száma;
31. ha a munkakör ellátásához jogosítvány szükséges, a jogosítvány száma és
másolata.

(3) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a Társaság csak a
Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából
kezel.

(4) A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, a munkáltatói jogkör
gyakorlója, A Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói, a bérszámfejtést
és könyvelést végző munkatársak és adatfeldolgozók kizárólag az adott feladat
ellátásához szükséges személyes adatokat ismerhetik meg.

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: az 1-5, a 7-9., 16.,21-22,,27. a
munkaviszony megszűnését követő 50 év, a többi adat tekintetében 3 év,
(6) Az adatkezelés jogalapja: a Munka törvénykönyvén, a társadalombiztosítási-,
adó- és nyugdíjjogszabályokon, és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén
alapul,

(7) A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a jelen Tájékoztató
átadásával tájékoztatja a munkavállalót személyes adatainak kezeléséről és a
személyhe z fűződő jogairól.

í.2. Alkalmassági vizsgálatokkal - ideérfue a munkaköri alkalmassági orvosi
vizsgálatot is - kapcsolatos adatkezelés

(1) A munkavállalóval csak olyan alkalmassági vizsgálat végeztethető el, amelyet
jogszabály, vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely
munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség
teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt a munkavállalókat részletesen
tájékoztatni kell többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség,
képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel. módszerrel történik, és
miért kell. Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni
kell a munkavállalókat a jogszabály címéről és számáről, valamint a pontos
jogszabályhelyról is.

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri, valamint az egészségügyi
alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.

(3) Az adatkezelés jogalapja: jogszabály (a Munka törvénykönyve, a munkaköri,
szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és



véleményezésérő| szóló 33/1998. Nl, 24.) NM rendelet) és a munkáltató jogos
érdeke.

(4) A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása,
munkakör betöltése.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a vizsgálat
eredményét a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember
ismerhetik meg. A munkáltató csak aztaz információt kaphatja meg, hogy a vizsgált
személy a munkára (adott munkakör ellátására) alkalmas-e vagy sem, illetve milyen
feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes
dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.

(6) A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését
követő 3 év.

1.3. Felvételre jelentkező személyek adatainak kezetése

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési
helye, ideje, anyja neve, lakcíme, képesítési adatok, azerre vonatkozó bizonyítvány-
másolatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, önéletrajz, a benyújtoft pályázat, a
jelentkezőről készített munkáltatói értékelés (feljegyzés).

(2) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a
kiváIasztott személlyel munkaszerződés megkötése. Azérintettet az elutasító döntés
meghozatalát követő 15 napon belül tájékoztatni kel| arról, ha a munkáltató nem ót
választotta az adott állásra.

(3) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(4) A személyes adatok címzettjei: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására
jogosult vezető vagy testület, a munkaügyi, személyzeti feladatokat ellátó
munkavállalók.

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: a jelentkezés, pályázatelbírálását
követő 15 nap. A ki nem választott jetentkezők személyes adatait a 16, napon törölni
kell. Törölni kell annak a jelentkezőnek az adatait is, aki jelentkezését, pályázatát
visszavonta.

(6) A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása
alapján órizheti meg az (5) pontban foglalt határidőn túl a pá|yázatokat, feltéve, ha
azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése
érdekében szükség van. Ehozzé4árulást a felvételi eljárás lezárását követően - a (2)
bekezdésben foglalt határidőig - kell kérni a jelentkezőktől.
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lll. FEJEZET
TAGOK (RÉSZVÉNYESEK) NYLVÁNTARTÁSA

2. § Tagsági minőséggel kapcsolatos személyes adatok kezelése

szövetkezet esetén:

(1) A szövetkezeti tag alábbi személyes adatai kezelhetők:

1, név,
2. születési név,
3. születési helye, ideje,
4, anyja neve,
5. lakcíme,
6. adóazonosító jele,
7, TAJ száma,
9. telefonszám,
10. e-mail cím,
11. személyi igazolvány száma,
1 2. lakcímkártya száma,
13. bankszámlaszáma (ha bármely pénzbeli juttatás bankszámlára való átutalással
történik),
14. online azonosító (ha van)
15. tagsági viszony kezdő és befejezó időpontja,
16. a vagyoni hozzájárulás mértéke,
17 . a közösségi alapból nyújtott támogatásra vonatkozó adatok;
18. ha a közösségi alapból a tag hozzátartozója is részesedik, akkor ahozzátartozó
't-15. pontban foglalt adatai.

(2) A személyes adatok címzettjei: a Szövetkezet elnöke. A Szövetkezet munkaügyi
feladatokat ellátó munkavállalói, a bérszámfejtést és könyvelést végző munkatársak
és adatfeldolgozók, valamint a tagjegyzéket vezető munkatárs kizárőlag az adott
feladat ellátásához szükséges adatokat lsmerhetik meg.

(3) A személyes adatok táro]ásának időtartama: az 1-7., 15-16., a tagsági viszony
megszűnését követő 5 év, a többi adat tekintetében 3 év.

(4) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a
Szövetkezetekről szóló 2006. év X. törvény, a Ptk., a társadalombiztosítási-, adó- és
nyugdíjjogszabályokon, és a Szövetkezet jogos érdekeinek érvényesítésén alapul.
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!V. FEJEZET
JOG! KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

3. § Adatkezelés az adő- és számviteli kötelezettségek, a földhasználattal
ka pcsolatos adatszolgá ltatás (fö ld haszná lati nyi lvá nta rtás ba történő bejegyzés,
támogatás i gény!és) teljesítése cé!jábót

(1) A Társaság kezeli a vevőként, szállítóként, integrációban résztvevőként, fóld
bérbeadójaként, szolgáltatás igénybe vevőjeként, illetve vele egyéb üzleti
kapcsolatban álló vagy üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben
meghatározott adatait.

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy természetes
személyazonosító adatai: név (előző név) születési hely, idő, anyja neve, lakcíme,
adószáma és adóazonosító száma vállalkozói igazolvány száma, őstermelői
igazolvány száma. Földhaszonbérlet esetén fentieken túl a bérbeadó:
állampolgársága, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarai
tagsági azonosító száma, a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlan(ok) helyrajzi
száma,

(3) Az adatkezelés jogalapja: az adőjogszabályokban (pl. az általános forgalmi
adóról szóló 2017, évi CXXV|l, törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVll. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017, évi CL. törvény, a mező- és
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXll. tv. és a Fétv. (2013. évi
CCX|l. tv.), foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve azok teljesítése,
valamint szerződéskötést megelőzóen megteendó intézkedések (szerzódés
megkötése), szerződés-módosítás esetén szerződés teljesítése) jogcímen alapul.

(4) A személyes adatok címzettjei: (az adatokat megismerheti, kezelheti): a
Társaság szerződés megkötésével,- nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat-,
továbbá a könyvelési,- adózási feladatokat ellátó munkavállalói és a Társaság
vezetője.

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama,. a szerződés megszűnését követő
7 év.

4. § Kifizetői feladatok e!!átásához kapcsolódó adatkezetés

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben
(ogszabályban) előírt adó- és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg,
járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából
kezeli azon érintettek munkavállalók, szövetkezeti tagok, családtagjaik,
foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők - adótörvényekben elóírt személyes
adatait, akikkel kifizetői (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art. 7.§
3,í.) kapcsolatban áll.

(2) A kezelt adatok köre: a természetes személy természetes személyazonosító
adatai: név (előző név) születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, adószáma és
adóazonosító száma, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),ha az érintett
nyugdíjas, a nyugdíjas törzsszáma. Amennyiben az adótörvények ehhez



jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja
tv, aO.§) és szakszervezeti (Szja 47.§ (2) b,/) tagságra vonatkozó adatait az adó- és
járulékkötelezettségek teljésítése (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés)
céljából.

(3) Az adatkezelés jogcíme: az adőjogszabályokban (az általános forgalmi adóról
szóló 2017. évi CXXV|!. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVll.
törvény, az adózás rendjéről szóló 2017, évi CL" törvény), a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997, évi LXXX. törvényben foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve
azok teljesítése.

(4) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony
megszűnését követó 7 év.

(5) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási-, bérszámfejtési-,
társadalombiztosítási- (kifizetői), könyvelőifeladatait ellátó munkavállalói.

V. FEJEZET
szERzóDÉsernez KAPcsoLÓoÓ ADATKEZELÉSEK

5. § Szerződéses kapcsolatban á!ló partnerek ([bérbeadók {földtulajdonosok,
haszonélvezőkl vevők, szállítók) személyes adatainak nyilvántartása, kezelése

(1) Az adatkezelés jogcíme: szerződéskötést megelőzően megteendő
intézkedések, szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése

(2) Az érintettek köre: a bérbeadóként, vevőként, szállítóként, integrációban
résztvevő k ént szerződ ött te rmészetes sze mélyek.

(3) A kezelt adatok köre: az érintett neve, születési neve, születési helye, ideje,
anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, vállalkozói-, őstermelői
igazolvány száma, személyi igazolvány száma, lakcíme, székhelye, telefonszáma, e-
mail címe, honlap-címe, bankszámlaszáma, vevőszáma (ügyfélszáma,
rendelésszáma), pn 

! inp auq ryq§ ltóiát.

(4) A mező- és erdógazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXll.
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013.
évi CCX|l. törvényben (a továbbiakban: Fétv.), valamint a földhasználati nyilvántartás
részletes szabályairól szóló 35612007. (Xll, 23.) Korm. rendeletben foglalt
kötelezettség teljesítése érdekében a termőfóldet bérbe adó földtulajdonos
(haszonélvező) esetében a kezelt adatok köre:



a/ természetes személy szerződő fél
aal természetes személyazonosító adatait (szerződött természetes személy

neve, előző neve, születési helye, ideje, anyja neve),
ab) személyi azonosítóját a polgárok személyi adatainak és lakcímének

nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alátartozó természetes személyek esetében,
ac) a személyi azonosítóval nem rendelkező személy esetében a Fétv, 2/A, §-

ban meghatározott belső egyedi azonosító számot, feltéve, ha arról tájékoztatást
kapott,

ad) állampolgárságát,
ae,) lakcímét;
b) a gazdálkodó szervezet szerződő fél esetében
ba) a vezető tisztségviseló vagy cégvezető családi és utónevét, lakcímét, illetve

a törvényes képviselő családi és utónevét, tisztségét,
bb) a részéről eljáró meghatalmazott természetes személy családi és utónevét,

lakcímét,
c) Ha a szerző természetes személy tagja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági

és Vidékfejlesztési Kamarának akkor a tagsági azonosító számát is tartalmaznia kell
a szerződésnek, amelyet a Társaság nyilván tart.

d) A bérleti szerződés tárgyát képező fóld helyra jzi száma.

(5) A személyes adatok címzettjei: a Társaság fóldhaszonbérleti szerződéseket
nyílvántartó dolgozói, a könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és
adatfeldolgozói.

(6) A személyes adatok tárolásának időtartam a,. a szerződés megszűnését követő
7 év. Ha a földhaszonbérleti szerződést a hatóság nem hagyja iővá, úgy a
jóváhagyás megtagadását követő 30 nap, kivéve, ha a jóváhagyás megtagadása
miatt peres eljárás indul. Ebben az esetben a per jogerős befejezését követő 30 nap"

(7) Az adatkezelés jogalapja: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXX!l" törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013" évi CCXll. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 13. és 48,
paragrafusában, a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 35612007,
(Xll. 23.) Korm. rendeletben, az adójogszabályokban és a támogatásijogszabályban
(p|. 2007. XVll. tv.) foglalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve azok
teljesítése, valamint szerződéskötést megelőzően megteendő intézkedések
(szerződés megkötése), |szerződés-módosítás esetén: szerződés teljesítése]
jogcímen alapul.

{8) Az érintett személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az
adatkezelés a Fétv. törvényben,- a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól
szóló 35612007, (Xll. 23.) Korm. rendeletben, az adójogszabályokban (a személyi
jövedelemadóról szóló 1995, évi CXV|l. törvény) és a támogatási jogszabályban (pl,
2007. XVll. törvény) foglaltaknak való megfelelés, továbbá szerződéskötési szándék,
illetve szerződés teljesítése jogcímen alapul. A tájékoztatás megtörténhet magában a
szerzódésben, illetve az annak mellékletét képező tájékoztatóban vagy a honlapon
közzétett ad atkeze lési tájékoztatóba n is.

(9) Az érintettet személyes adatai adatfeldolgoző (pl. könyvelő iroda, stb.) részére
történő átadásáról tájékoztatni kell.



6. § Jogi személy partnerek természetes személy képviselőinek személyes
adatai

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe,
telefonszáma, e-mail címe, onlilre azonosítóia.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével
szerződés megkötése, teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

(3) Az adatkezelés jogalapja: a Társaság jogos érdeke.

(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság
szerződést kötő (nyilvántartó), valamint a könyvelési feladatokat ellátó
munkavállalói.

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzIeti kapcsolat, illefue az
érintett képviselői minöségének fennállását követő 5 év. Ha jogszabály (pl.
adótörvény, stb.) ennél hosszabb idót állapít meg a szerződések
nyilvántartására, illetve tárolására, akkor e jogszabályokban meghatározott
időtartam.

Vl. FEJEZET
KAMERÁS MEGFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

7. § Munkahelyi kamerás megfigye!éssel kapcso|atos adatkezelés

(1) A Társaság a székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló
helyiségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadsá9, az üzleti titok
védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelórendszert
alkalmaz, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést is lehetővé tesz, ez
alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera
rögzít.

(2) Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az
é rintett hozzá4árulása.

(3) Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásáról jól
látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik
személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást
kell elhelyezni. Ha több kamera van a Társaságnál, kameránként kell tájékoztatni
az érintetteket. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az elektronikai vagyonvédelmi
rendszer által folytatott megfigyelés tényére, valamint a rendszer által rögzített,
személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel készítésének, tárolásának



céljára, az adatkezelés jogalapjára, a felvétel tárolásának helyére, a tárolás
időtartamára, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyére, az adatok
megismerésére jogosult személyek körére, továbbá az érintettek jogaira és
érvényesítésük rendjére.

(4) A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók,
vendégek) kép és hangfelvétel ahozzé4árulásukkal készíthető és kezelhető,

(5) A hozzáiárulás ráuta!ó magatartással is megadható. Ráutaló magatartás
különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az
oda kihelyezett elektronikus megfigyeló-rendszer alkalmazásáról tájékoztató
jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.

(6) Munkavállalók esetén az adatkezelés jogcíme: a munkáltató jogos éreke.

(7) A rögzített felvéteIek fe]használás hiányában maximum 3 (három) munkanapig
őrizhetőek meg. Felhasználásnak az minósül, ha a rögzített kép_, hang-, vagy
kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy hatóságl
e ljá rásban bizonyítékként kívá nják felhas ználni.

(8) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép-, hang-, vagy a kép- és hangfelvétel
adatának rögzítése érinti, a kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvétel
rögzítésétól számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének
igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve
ne törölje.

(9) Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni o|yan helyiségben,
amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az
öltözókben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben vagy például orvosi
szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az olyan helyiségben sem,
amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.

(10)Munkaidőn kívül vagy munkaszüneti napokon a munkahely teljes területe
megfigyelhető.

(11)Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok címzettjei (a felvétel
megtekintésére jogosult): a jogsértések feltárása és a rendszer működésének
ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője, továbbá a
megfigyelt terület munkahelyi vezetője.

8. § GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés

(1) A GPS rendszer alka|mazásának jogalapja a munkáltatói jogos érdek, élja:
munkaszervezés, logisztika, munkaválla|ói kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzése.

(2) A kezelt adatok: gépjármű rendszáma, (a erőgép, munkagép azonosítója) a
megtett útvonal, távolság, gépjárműhasználat (erógép- munkagép hasznáIat)
időtartama.
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(3) Az. ellenőrzés csak a munkáltató gépjárművének (erőgép, munkagép)
ellenőrzésére terjedhet ki.

9. § Munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés

(1) Beléptető rendszer (nem elektronikus) működtetése esetén tájékoztatást kell
elhelyezni az adatkezelő személyéről és az adatok kezelésének módjáró|.

(2) 
^ 

kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, lakcíme,
gépkocsi rendszáma, belépés-, kilépés ideje.

(3) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése.

(4) A személyes adatok kezelésének célja: vagyonvédelem, szerződés teljesítése,
m u n kaválla lói kötelezettségek teljes ítésének ellen őrzése.

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál
munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, adatfeldolgozóként a Társaság
vagyo nvéde l m i meg b ízottjá n a k fog la l koztatottja i.

(6) A személyes adatok tárolásának idótartama: 6 hónap

Vll. FEJEZET
ADATFELDoLGoZÓx nnec ru EVEzÉsE

[ha a Társaság által kezeIt adatokat adatfeldolgozónak (p|. könyvelő cégnek)
továbbítia

10. § A Társaság az adó- és számvlteli köteIezettségei teljesítéséhez könywiteli
szolgá|tatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társasággal
szerződéses (ideértve a munkaszerződést is) vagy kifizetői kapcsolatban levő
természetes személyek személyes adatait a Társaságot terhe|ő adó- és számviteli
kötelezettségek teljesítése cé ljából.

Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adja:

a.) Társaság könywiteIi szolgáltatója (adatfeldolgozója

Cégneve: Pély-Tiszatáj Agrár Zrt.
Székhelye: 3381 Pély, Fő út 163.
Cégjegyzékszáma: 1 0-1 0-0201 96
Adószáma: 1 188681 9-2-10
Képviselője: Balázs Nóra igazgatóság elnöke
Te lefo n sz áma,. 36/469-9 3 3
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Vlll. FEJEZET
tAlÉxozrnrÁs ez ÉRlrurETT JoGAlnól

11.§

a. Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
(Rendelet 13-14. cikk)

b. Az érintett hozzáíérésijoga
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
Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáíérést kapjon.
(Rendelet 15. cikk).

c. A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe
véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő
kiegészítését. (Rendelet 1 6. cikk).

d. A tör!éshez való jog (,,az elfeledtetéshez való jog")
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles
arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem
nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll,
(Rendelet 17. cikk)

e. AdatkezeIés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést
ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)

f. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy tör!éséhez, illetve az
a datkeze lés ko rláto zás ához ka pcs o l ód ó é rtes ítés i köte l ezettsé g

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről,
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes
adatot közöltók, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy
erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e
címzettekről. (Rendelet 19. cikk)

g. Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa
egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)
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h. A tiltakozáshoz való iog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján
(az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmijogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f)
pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükség, (Rendelet 21. cikk)

i. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárőlag automatizált
adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatáIya, amely rá
nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jeIentős mértékben érintené.
(Rendelet 22. cikk)

i. Korlátozások
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandő uniós vagy tagállami jog
joga|kotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12-22. cikkben és a 34. cikkben
foglalt, valamint a 12-22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel
összhangban (Rendelet 23. cikk).

k. Az érintett tájékoztatása az adatvédeImi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adafuédelmi
incidensről. (Rendelet 34. cikk)

l. A felügyeleti hatóságná! történő panasztételhez való jog (hatósági
jogorvoslathoz való jog)

m. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyelet! hatóságnál
(Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatóság (NAlH) 1025
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22lc.), ha az érintett megítélése szerint a rá

vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rend elet 77 ,

cikk)

n. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bíróságijogorvoslathoz való
jog

o. Minden természetes és jogi személy jogosult a -hatékony bírósági
jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű
döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a
panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a
benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekrő| vagy annak
eredményéről. (Rendelet 78. cikk)

p. Azadatkezelővel vagy az adatfeldolgozóvaI szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
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Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a
személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében
megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)

lx. FEJEZET
AZ ÉRlNTETT KÉRELMÉNEK ELÓTERJESZTÉSE,

Az ADAT KEZELő l NTÉZKEDÉs el

12. § (1) Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatla az érintettet a jogai
gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

(2) 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 tájékoztatla az érintettet.

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség
szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán,
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül tájékoztatla az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,
hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet
bírósági jogorvoslati jogával.

(5) Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett
jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen
biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen
ismétlődó jellege miatt - túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív
költségekre:
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az
Adatkezelőt terheli.

(6) Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó
természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
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x. FEJEZET
ADATBlzToNsÁGt lNTÉzKEDÉser

1 3. § Adatbiztonsági intézkedések

(1) A Társaság valamennyi adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok
biztonsága érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az lnfofu., érvényre
juttatásá hoz szü kségesek.

(2) A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy
jogel|enes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan
nyilvánosságra hozatal vagy az azokhozvaló jogosulatlan hozzáíérés ellen.

(3) A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként kezeli. A
munkavállalóknak a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási
kötelezettséget ír eló.

(4) A Társaság az informatikai rendszereket tűáa',lal védi, és vírusvédelemmel
látja el,

(5) A Társaság az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes
program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program
biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között
csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre
szükségük van.

xI. FEJEZET
e rÁ.lÉxozTATó MEGIsMERTETÉsE

í4. § Intézkedések a Tájékoztató megismertetése érdekében

(1) A Tájékoztatót meg kell ismertetni a Társaság valamennyi munkavállatójával
(foglalkoztatottjával), és a munkavégzésre irányuló szerződésekben elő kell írni, hogy
betartása és érvényesítése minden munkavállaló (foglalkoztatott) munkaköri
kötelezettsége. A munkaszerződési kikötés mintája az Adatkezelési Szabályzat 7.
száqlú meI léklete tartalmazza,

(2) A Társasággal szerződéses kapcsolatba kerülő vagy szerződéses
kapcsolatban !évő természetes személyek figyelmét fel kell hívni, hogy aTé4ékoztató
hol található meg, illefue milyen rendelkezéseket tartalmaz.

í §zöveíkc;leí

2018, május 25.
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