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1. BEVEZETÉS
A Sole-MiZo Zrt. (levelezési cím: 6728 Szeged, Budapesti út 6.; e-mail cím: solemizo@solemizo.bonafarm.hu; honlap:
www.mizo.hu;
telefonszám:
+36-62-569-000;
képviseli:
Gerbrant
Redmer
de
Boer;
elérhetősége:
solemizo@solemizo.bonafarm.hu) mint Adatkezelő, – eleget téve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és
Tanács-i Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. cikkében foglalt kötelezettségének - az általa szervezett GINOP-2.1.1.-152015-00311 azonosítószámú, „Protektív kultúrák felhasználásával E-szám mentes és egyéb funkcionális
tulajdonságokkal rendelkező termékcsalád fejlesztése” című projekt záró rendezvényével egybekötött Sajtótájékoztatón
(a továbbiakban: Sajtótájékoztató) résztvevő munkavállalókat, valamint külső személyeket, mint résztvevőket ezúton kívánja
tájékoztatni a résztvevőkről készített fénykép, képmás-, hang- illetve videó felvételeknek, valamint a koronavírus elleni védekezés
keretében tett nyilatkozatban foglalt személyes adatoknak a kezeléséről.
A Széchenyi 2020 KFI a "Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása" (GINOP-2.1.1-15) címmel pályázatot hirdetett meg,
melynek célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési
és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek,
szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. A pályázaton az Adatkezelő „Protektív
kultúrák felhasználásával E- szám mentes és egyéb funkcionális tulajdonságokkal rendelkező termékcsalád fejlesztése” című
projektje támogatott projektnek minősült, melynek célja az volt, hogy az Adatkezelő szegedi, bácsbokodi és csornai üzemében
speciális eljárásokkal és berendezésekkel olyan új E-szám mentes tejtermékeket fejlesszenek, amelyek kielégítik a modern
fogyasztói igényeket. A fejlesztések révén az Adatkezelő szélesíteni kívánta a kategóriában piacra kerülő egyedi minőségű
termékek körét, növelve ezzel a fogyasztók elégedettségét. A projekt megvalósulásáról és annak eredményeiről az Adatkezelő a
projekt záró rendezvényével egybekötött, 2020. szeptember 15.-én megrendezésre kerülő Sajtótájékoztatón nyújt tájékoztatást.
2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
Jelen Adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható
természetes személy (Infotv. 3. § 1. pont); azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító személyes adat, azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (Rendelet 4.
cikk 1.) Jelen Adatkezelési tájékoztatóban a GINOP-2.1.1.-15-2015-00311 azonosítószámú, „Protektív kultúrák felhasználásával
E-szám mentes és egyéb funkcionális tulajdonságokkal rendelkező termékcsalád fejlesztése” című projekt záró rendezvényével
kapcsolatosan megrendezett Sajtótájékoztatón résztvevő munkavállalók, valamint külső személyek, mint résztvevők minősül
érintettnek.
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személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ – különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, az érintett által használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott
online azonosító (pl. IP-cím, cookie), valamint egyéb azonosító (pl. rádiófrekvenciás azonosító/RFID) (Rendelet (30)
preambulumbekezdése), vagy a természetes személy egy vagy több fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (Infotv. 3. § 2.
pont; Rendelet 4. cikk 1. pont);
személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ (Infotv. 3. § 2. pont), – különösen valamely azonosító, például név,
szám, helymeghatározó adat, az érintett által használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre
bocsátott online azonosító (pl. IP-cím, cookie), valamint egyéb azonosító (pl. rádiófrekvenciás azonosító – RFID -) (Rendelet (30)
preambulumbekezdése), vagy a természetes személy egy vagy több fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (Rendelet 4.
cikk 1. pont);
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így
különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintés
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS–minta, íriszkép) rögzítése
(Rendelet 4. cikk 2. pont; Infotv. 3. § 10. pont);
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan
vagy másokkal együtt az adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (Rendelet 4. cikk 7. pont;
Infotv. 3. § 9. pont);
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
adatokon végzik (Infotv. 3. § 17. pont);
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi; az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
(Rendelet 4. cikk 8. pont; Infotv. 3. § 18. pont);
harmadik személy/harmadik fél: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az
Adatfeldolgozóval (), vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek, vagy erre felhatalmazást kaptak (Rendelet 4. cikk 10. pont; Infotv.
3. § 22. pont);
címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, valamint aki vagy amely részére személyes adatot az
adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek,
amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz,
nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak (Rendelet 4. cikk. 9. pont; Infotv. 3. § 28. pont);
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (Infotv. 3. § 11. pont);
3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE , AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA
3.1. Fénykép, képmás-, hang- illetve videó felvételek készítése és felhasználása
A rendezvényről hang, kép- és videó felvételt készíthetnek az Adatkezelő által meghívott és regisztrált sajtómunkatársak.
A felvételek nyilvánosságra hozatalra kerülhetnek az egyes sajtótermékekben, illetve a sajtó beszámolhat a
Sajtótájékoztatón történtekről, melyet az érintettek tudomásul vesznek és a Sajtótájékoztatón történő részvétellel
kifejezetten hozzájárulnak képmásuk és hangfelvételük rögzítéséhez és felhasználásához, valamint nyilvánosságra
hozatalához.
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3.1.1. A kezelt személyes adatok köre:
A fényképfelvételeken, hang-, kép- és videó felvételeken szereplő munkavállalók és a sajtótájékoztatón részt vevő külső
személyek, mint érintettek képmása és hangfelvétele.
3.1.2. Az adatkezelés célja:
Az Adatkezelő marketing tevékenységének támogatása, az Adatkezelő Sajtótájékoztatón bemutatott új termékfejlesztésének
eredményeképpen piacra új E-szám mentes tejtermékeinek népszerűsítése, valamint a kutatás fejlesztési programban kialakított
technológiai illetve műszaki háttér bemutatása.
Felhasználás:
Az adatkezelés során az Adatkezelő által rögzített személyes adatok elektronikus formában, különösen a Bonafarm Csoport
intranet hálózatán, a Sole-MiZo Zrt. honlapján (https://mizo.hu/), a Bonafarm csoport honlapján (https://www.bonafarmcsoport.hu/)
a Facebook oldalon (https://www.facebook.com/szeretemamizot) , nyomtatott formában a Bonafarm csoport dolgozói lapjában a
Friss újságban és egyéb, az adatkezelés céljának megfelelő megjelenési felületeken kerülhetnek felhasználásra, nyilvánosságra
hozatalra.
A Sajtótájékoztatón a sajtó képviseletében részt vevő személyek által készített fénykép, képmás-, hang- illetve videó felvételek
televíziós műsorokban, nyomtatott és digitális formában megjelenő sajtótermékekben, on-line megjelenésként kerülhetnek
felhasználásra, nyilvánosságra hozatalra.
A felhasználás kiterjed a mű nyilvánosságra hozatalára és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban:
Szjt.) 17. §-ában meghatározott felhasználásokra, különösen az átdolgozásra is.
3.1.3. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 2:48. § (1) bekezdése és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 72. §-a
szerint az érintett hozzájárulása. Az érintett a Sajtótájékoztatón való részvétellel, a helyszínre történő belépéssel hozzájárul
ahhoz, hogy róla hang-, kép- és videó felvétel készítéséhez, valamint a 3.2.1. pontban foglalt személyes adatai kezeléséhez a
jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételek szerint.
3.1.4. Adatkezelés időtartama:
Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelési célok megvalósításáig, legfeljebb az érintetti hozzájárulás visszavonásáig
kezeli.
3.2. A munkavállalók és a külső személyek, mint résztvevők koronavírus fertőzéssel kapcsolatos egyéb adatainak
kezelése
A koronavírus (COVID-19) miatt kialakult egészségügyi válsághelyzetre tekintettel Magyarország kormánya a 283/2020.
(VI. 17.) Kormányrendeletben Magyarország egész területére járványügyi készültséget vezetett be. A járványügyi
készültség fennállására tekintettel a Sajtótájékoztató résztvevői a saját maguk és mások egészségének védelme
érdekében kötelesek a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020. július 24-én megjelent tájékoztatójában rögzített,
általános járványügyi megelőző szabályok, így különösen a 1,5 méteres védőtávolság, valamint a személyi higiénére
vonatkozó szabályok (szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés, köhögési etikett) betartására.
Annak érdekében, hogy az Adatkezelő kiszűrje az esetlegesen fertőzött személyeket a Sajtótájékoztatóra történő belépést
megelőzően indokolt a külső személyek és a munkavállalók tekintetében a vírusfertőzéssel összefüggő további személyes adatok
felvételére irányuló Regisztrációs adatlapon rögzített nyilatkozat kitöltése, melyben foglalt adatokat az Adatkezelő kezeli.
A Sajtótájékoztatón csak azon személyek vehetnek részt, akik a Regisztrációs adatlapot kitöltik és valamennyi, a
koronavírusra (COVID-19) vonatkozó kérdésre NEM választ adnak. Bármely kérdésre adott IGEN válasz esetén az érintett
Sajtótájékoztatóra történő belépése nem megengedett.
3.2.1. A kezelt személyes adatok köre:
A Sajtótájékoztatón részt vevő érintett:
neve,
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-

-

telefonszáma,
lakcíme
aláírása,
valamint a külső személy résztvevő esetén a külső személy által képviselt szervezet megnevezése
Az érintett arra vonatkozóan tett kijelentése, hogy:
COVID-19 koronavírus által fertőzött személynek minősül -e,
érintkezett –e koronavírussal igazoltan fertőzött személlyel 14 napon belül
14 napon belüli külföldről történő beutazás miatt vagy egyéb okból járványügyi megfigyelés (hatósági karantén) alatt áll-e
észlelt –e magán a koronavírus fertőzésre utaló tüneteket (pl. láz, köhögés, légszomj)

3.2.2. Az adatkezelés célja:
Vírusfertőzéssel szembeni védelem: a résztvevő munkavállalók és a külső személyek, egészségének védelme, a koronavírus
fertőzés fennállása, vagy annak gyanúja esetén az esetlegesen fertőzött személy kiszűrése, a fertőzés terjedésének korlátozása.
3.2.3. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. Az érintett a Regisztrációs
adatlap kitöltése során az adatai megadásával hozzájárul a 3.2.1. pontban foglalt személyes adatai kezeléséhez.
3.2.4. Az adatkezelés időtartama:
A 3.2.1. pontban kezelt személyes adatok a Regisztrációs adatlap elnevezésű dokumentumon kerülnek rögzítésre, mely
dokumentum a Sajtótájékoztató befejezésének időpontját követő a 30 napig kerül megőrzésre. A megőrzési idő annak figyelembe
vételével került megállapításra, hogy a koronavírus fertőzés fennállása, vagy annak gyanúja esetén az azonosításhoz és
kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatok visszakereshetősége és rendelkezésre állása biztosított legyen.
4. AZ ADATKEZELÉSRE, ADATFELDOLGOZÁSRA, AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK
4.1. Adatkezelő:
Sole-MiZo Zrt. (levelezési cím: 6728 Szeged, Budapesti út 6.; e-mail cím: solemizo@solemizo.bonafarm.hu; honlap:
www.mizo.hu;
telefonszám:
+36-62-569-000;
képviseli:
Gerbrant
Redmer
de
Boer;
elérhetősége:
solemizo@solemizo.bonafarm.hu)
4.2 A személyes adatok közlésének címzettjei a 3.1.1. pontban rögzített adatok vonatkozásában
Adatfeldolgozók:
4.2.1. Bonafarm Zrt. (levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. B torony, 4. emelet, e-mail cím: info@bonafarm.hu,
honlap: www.bonafarmcsoport.hu), mint a Friss újság és egyéb nyomtatott adathordozók kiadója, az online felületek
megjelentetője, valamint az adattárolásra használt szerver üzemeltetője, valamint az Adatkezelő részére kereskedelmi
szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság. Az Adatkezelő által készített képmás és hangfelvételek a Bonafarm Zrt. szerverén
kerülnek tárolásra.
4.2.2. A Sajtótájékoztatón résztvevő médiumok: a Sajtótájékoztatóra az alábbiakban megjelölt meghívott médiumok közül a
Sajtótájékoztatón részt vevő a közönség számára tájékoztatást nyújtó médiumok, képviselőik és munkatársaik minősülnek
Adatfeldolgozónak:
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MTI) (székhely: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.
Grabowski Kiadó Kft. (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 269. e-mail: info@trademagazin.hu, honlap: www.trademagazin.hu)
Termékmix Kft. (székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 32., adószám: 12172858-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-561741 e –mail
cím info @ termekmix.hu, honlap: www.termekmix.hu)
Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/b., honlap: www.elelmiszer.hu, e-mail
cím: pphmedia@pphmedia.hu)
Mediaworks Hungary Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10-047955, honlap: www.delmagyar.hu,
www.petofinepe.hu, www.kisalfold.hu, e-mail cím:titkarsag@mediaworks.hu)
Telekom Kft. (székhely: 6725 Szeged, Kisfaludy u. 18. cégjegyzékszám: 06-09-000265, honlap: www.radio88.hu, e-mail cím:
tothg88@gmail.com)
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Az Adatok megismerésére jogosultak:
A 3.1.1. pontban rögzített személyes adatok tekintetében az Adatkezelő, valamint a Bonafarm Zrt. adatfeldolgozó részéről az
Adatkezelő Sajtótájékoztató szervezésében és lebonyolításában, a képmás és hangfelvétel készítésében és felhasználásában
közreműködő munkavállalói.
A Sajtótájékoztatón résztvevő médiumok, mint adatfeldolgozók részéről a médiumok képviseletében részt vevő személyek, a
fénykép, képmás-, hang- illetve videó felvételek készítéséért és a sajtómegjelenésért felelős személyek.
A nyilvánosságra hozatal időpontját követően megismerésre bárki jogosult.
A 3.2.1. pontban rögzített személyes adatok tekintetében az Adatkezelő Sajtótájékoztató szervezésében és lebonyolításában
közreműködő munkavállalói.
5. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó(k) a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés
jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó
valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével olyan technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amellyel a
kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja az érintettek részére. A biztonság megfelelő szintjének
meghatározásakor az Adatkezelő kifejezetten figyelembe veszi az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen
a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből,
megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek. Az
Adatkezelő és az Adatfeldolgozó(k) intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó(k)
irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő
utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi
őket.
6. JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT
6.1. Az érintett jogai
6.1.1. Átlátható tájékoztatás
Az Adatkezelő a Rendelet által előírt valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában,
világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az
információkat az Adatkezelő írásban vagy más módon – például elektronikus úton – adja meg, de az érintett kérésére szóbeli
tájékoztatást is adhat, feltéve, hogy az érintett személyazonossága más módon került igazolásra.
6.1.2. Saját személyes adatokhoz való hozzáférés joga
Az Adatkezelő az érintett kérésére visszajelzést ad arról, hogy folyamatban van-e az érintett személyes adatainak kezelése.
Amennyiben megállapításra kerül, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van, abban az esetben az
érintett kérheti, hogy a személyes adataihoz, és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a)
az adatkezelés célja;
b)
az érintett személyes adatok kategóriája;
c)
azok a címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte, vagy közölni fogja,
különös tekintettel a nem EU tagállamokban található címzettekre;
d)
a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, akkor ezen időtartam meghatározásának
szempontjai;
e)
az érintettnek azon joga, hogy az Adatkezelőtől személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását kérheti, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen;
f)
az érintettnek azon joga, hogy a Felügyeleti Hatósághoz panaszt nyújthat be;
g)
amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte, ezen személyes adatok forrása;
h)
hogy a személyes adatok alapján került-e sor automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra, és ha igen, az alkalmazott
logikára, és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve
milyen várható következményekkel jár;
i)
amennyiben az Adatkezelő az érintett személyes adatait egy EU-n kívüli országba vagy nemzetközi szervezet részére
továbbítja, az érintettnek azon joga, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó információkról.
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6.1.3. Pontatlan személyes adatok helyesbítése
Ha az Adatkezelő az érintettről pontatlan vagy hiányos személyes adatokat kezel, akkor azokat az érintett kérésének beérkezését
követően indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az érintett a hiányos személyes adatok kiegészítését is kérheti.
6.1.4. A törléshez (az elfeledtetéshez) való jog
Az érintettnek jogában áll személyes adatainak törlését, valamint azt kérni az Adatkezelőtől, hogy indokolatlan késedelem nélkül
teljesítse e kérését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a)
az érintett személyes adataira az adatkezelés eredeti céljával összefüggésben már nincs szükség;
b)
az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, és más jogalapja nincs az adatkezelésnek;
c)
az adatkezelés jogszerűségének alapját az Adatkezelő jogos érdeke szolgáltatja, mely adatkezelés ellen az érintett
tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogos ok az adatkezelésre;
d)
az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, mely ellen az érintett tiltakozik;
e)
az Adatkezelő az érintett személyes adatait jogellenesen kezelte;
f)
az érintett személyes adatait az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez kell törölni;
g)
a személyes adatok az Adatkezelő által történő kezelésének jogszerűsége egy gyermek gondviselője által adott
hozzájáruláson alapul, és vagy
ga) az érintett személy a gyermek gondviselője, és az érintett gyermek még nem érte el a hozzájáruláshoz szükséges 16.
életévét;
gb) az érintett személy az a gyermek, aki a hozzájáruláshoz szükséges 16. életévét már betöltötte.
Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törölheti, ha az adatkezelés az alábbi okokból szükséges:
a)
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b)
a személyes adatok kezelését előíró, jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy közhatalmi
jogosítványok gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c)
megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének
felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi
vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog alapján vagy
egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében;
d)
az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a határokon át terjedő súlyos
egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai
eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely
megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a
szakmai titoktartásra vonatkozóan;
e)
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az érintett
törléshez való joga valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
f)
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
6.1.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a)
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
b)
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c)
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d)
az érintett tiltakozik az Adatkezelő által végzett adatkezelés ellen annak alapján, hogy jogalapként az Adatkezelő jogos
érdekét nevezte meg, de az érintett azt állítja, hogy érdekei az Adatkezelő érdekeivel szemben elsőbbséget élveznek.
Ha adatkezelés – az érintett kérése alapján – korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételévek csak
a)
b)

az érintett hozzájárulásával, vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
c) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
d) az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből
lehet kezelni.

Az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.
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6.1.6. Az adathordozhatósághoz 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, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa, ha:
a)
az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b)
az adatkezelés automatizált módon történik.
Az érintett jogosult arra is, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
6.1.7. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben
a)
b)
c)

az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges;
az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve a
profilalkotást is;
az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik.

A fenti b) pont szerinti jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében az érintett nem tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az
Adatkezelő bizonyítja, hogy
a)
az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy
b)
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat
a továbbiakban az Adatkezelő e célból nem kezeli.
6.1.8. 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.
Az érintett nem élhet a fenti jogával, ha a döntés
a)
az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b)
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;
c)
az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
A fenti a) és c) pontokban említett esetekben az érintett emberi beavatkozást kérhet, álláspontját kifejtheti és a döntéssel
szemben kifogást nyújthat be.
Az adatkezelő nem alkalmaz a kezelt személyes adatot tekintetében automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást.
6.1.9. A hozzájárulás visszavonása
Az érintett kizárólag a hozzájárulásán alapuló adatkezelési ügyekben jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő a
hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatja.
Az érintettnek a hozzájárulását visszavonó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.
6.2. Jogérvényesítés, panasztétel, jogorvoslat
6.2.1. Jogérvényesítés
Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti címére küldött, az
érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett
joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes. Az elektronikus úton
benyújtott kérelemre az Adatkezelő elektronikus formában, vagy az érintett által kért módon válaszol.

7/8

6.2.2. Panasztétel
Ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendelet előírásait, az érintett jogosult
arra, hogy – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –
panaszt tegyen az érintett Felügyeleti Hatóságnál.
Panasszal Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH), mint
Felügyeleti Hatóságnál lehet élni. A NAIH elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: www.naih.hu
Az EU területén lévő adatvédelmi hatóságok nevei és elérhetőségei a http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm linken találhatóak meg.
5.2.3. Jogorvoslat
a)

Bírósági jogorvoslat a Felügyeleti Hatósággal szemben

Minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra:
aa)
a felügyeleti hatóság jogilag kötelező érvényű döntésével szemben, vagy
ab)
ha az illetékes Felügyeleti Hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet
a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A Felügyeleti Hatósággal szembeni eljárást a Felügyeleti Hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
b)

Bírósági jogorvoslat az Adatkezelővel vagy Adatfeldolgozóval szemben

Az érintett az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az
általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó,
jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
Az eljárást az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó(k) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen
eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az Adatkezelő vagy az
Adatfeldolgozó(k) valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
A pert Magyarországon az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is
megindíthatja.
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