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Adatkezelő bemutatása 

 

Az Alginit Kitermelő és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Társaság”) 

2018. 05. 25-i hatállyal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot (a továbbiakban: 

„Szabályzat”) készített. 

Az Adatkezelő Társaság adatai: 

Társaság neve: Alginit Kitermelő és Értékesítő Kft. / Alginit Kft. 

Társaság cégjegyzékszáma: 01-09-562828 

Társaság székhelye: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 

Társaság adószáma: 10226951-2-42 

Társaság e-mail elérhetősége: alginit.titkarsag@gmail.com 

Társaság képviselője: Erich Bielefeldt, Gajdó Anna Mária 

Társaság weboldala: http://www.alginit.hu/ 

 

A Tájékozató célja 

 

A Tájékoztató létrehozásával és nyilvánossá tételével a Társaság biztosítani kívánja az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Európai Unió általános adatvédelmi 

rendelete - General Data Protection Regulation, (a továbbiakban: „GDPR”), az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: „Infotv.”) 15. §-ában meghatározott Érintetti tájékoztatáshoz való jog 

megvalósulását. 

Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében 

megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb 

biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket. 

Jelen szabályzat útján tesz eleget a Társaságunk a Rendelet szerinti tájékoztatási 

kötelezettségének. 

Jelen tájékoztató útján Önt tájékoztatjuk a személyes adatai kezelésének lényeges 

rendelkezéseiről.  

A Szabályzat hatálya 

A Szabályzat hatálya a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló, vagy szerződéses ajánlat 

során kapcsolatba kerülő természetes személyek (ide értve pl. a munkavállalókat, az egyéni 

vállalkozót, egyéni céget, az őstermelőt, a természetes személy vevőket, eladókat, szállítókat és 

egyéb természetes személy szerződéses partnereket is) személyes adatainak a Társaság által 

történő kezelésére terjed ki. 
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Fogalom meghatározások és kiterjesztő szabályok 

Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke 

tartalmazza, melyekhez a jelen Szabályzat egyes fejezeteiben külön meghatározások is 

szerepelhetnek. 

 

a.) "személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett”) 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, 

online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

b.) "adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 

útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

c.) "adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó 

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

d.) "adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

e.) "az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 

érintő személyes adatok kezeléséhez; 

f.) "adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi; 

g.) "különleges adat”: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy 

világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a 

természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az 

egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára 

vonatkozó személyes adat; 

h.) "címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik 

fél-e. 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; 
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i.) "harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval 

vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt 

a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

Amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes 

adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni. 

A Fogalmak további definícióját az Adatkezelési Tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.  

 

1.  Az adatkezelés elvei 

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság  

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára 

átlátható módon kell végezni. 

Célhoz kötöttség   

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. 

Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, 

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés. 

Adattakarékosság 

Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 

szükségesre kell korlátozódniuk. 

 

Pontosság 

A személyes adatok kezelésének pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie, minden 

ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából 

pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. 

 

Korlátozott tárolhatóság 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását 

csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. 

Integritás és bizalmas jelleg 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 

intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az 

adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével 

vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

 

 

2. Az adatkezelés jogalapja 
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A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben: 

a) az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak, egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez (2. számú melléklet) vagy 

 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, 

vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges (a-b) az Érintett hozzájárulása), 

 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges/kötelező (2. számú melléklet), 

 

d) az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges, 

 

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, 

 

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan 

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 

szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek. 

 

  
3. Érintett jogai 

Az Érintett kérelmezheti a Társaságnál: 

• Tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, 
• Személyes adatainak helyesbítését, javítását, 

• Személyes adatainak, zárolását, törlését– a jogszabályban elrendelt adatkezelések 

kivételével  

• A személyes adatok továbbítását. 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy 

• A személyes adataihoz hozzáférjen, 

• Megadott hozzájárulását bármikor visszavonja, 

• Tiltakozzon a személyes adatának kezelése ellen 

• Mentesüljön az automatizált döntéshozatal alól 
 

Az Érintett a kérelmet a Társaság feltüntetett elérhetőségein nyújthatja be. 

 

3.1. Tájékoztatáshoz való jog 

Az Érintett egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről még az adatkezelés 
megkezdése előtt és ezen felül kérésére bármikor. 

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell 

megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolták az Érintett 

személyazonosságát. Különleges adat esetén kizárólag írásbeli tájékoztatás adható. 

 

3.2. Hozzáféréshez való jog 
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Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. 

 

3.3. Helyesbítéséhez való jog 

Az Érintett jogosult pontatlan adatai helyesbítését kérni. Ezen jog megilleti az Érintettet, 

eredetileg pontatlanul rögzített, vagy később megváltozott adatnál. 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat 

a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti. 

A Társaság jelen Tájékoztatóban felhívja az Érintettek figyelmét arra is, hogy az adatok 

naprakészségében működjenek közre. Az Adatkezelők ugyanis jogszerűen nem tudhat arról, 

hogy az Érintett például elköltözött és az eredeti regisztrációjához képest megváltozhatott a 

kézbesítési címe. Ha az Érintett a már korábban megadott kézbesítési cím változását nem 

jelezte egy további rendelésnél, az adatkezelő a téves címre postázhat. Ebben az esetben az 

érintett magatartása miatt sérül az adatminőség elve. 

 

3.4. Személyes adat törléséhez való jog –„az elfeledtetéshez való jog” 

Az Érintett bizonyos esetben jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem 

nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. 

A Társaság köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül 

törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy 

más módon kezelték; 

 

b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

 

c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre, 

 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, 

 

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor (GDPR 8. cikk (1) bekezdés). 
 

Az elfeledtetéshez való jog: 

Amennyiben a személyes adatot a Társaság nyilvánosságra hozta, és a fenti pont értelmében 

azt törölni köteles, az elérhető technológia, és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével 

megteszi az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat 

kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra 

mutató linkek, vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 
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Nem jogosult az Érintett a törlésre, és az elfeledtetési jog gyakorlására: 

A törléshez és az elfeledtetéshez való jog nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés 

szükséges: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, 

 

b) 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, 

 

c) népegészségügy területét érintő közérdek alapján, 

 

d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból, amennyiben ezen jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan 

veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy 

 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

3.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog – Zárolás 

A Társaság az Érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

 

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését és e helyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását, 

 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

 

d) 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. 

 

Személyes adat zárolása 

Törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos 

érdekeit. 

Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, 

amely a személyes adat törlését kizárta. 

 

Korlátozás következménye: 

Az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak 

• az Érintett hozzájárulásával, vagy 

• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy 

• más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy 
• az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 
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3.6. Adathordozhatósághoz való jog 

Az Érintett jogosult a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kérni, ezeket az 

adatokat másik adatkezelőnek továbbítani, kérni a személyes adatok adatkezelők közötti 

közvetlen továbbítását - ha ez technikailag megvalósítható. 

Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges. Ezen jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadság 

jogait. 

 

3.7. Tiltakozáshoz való jog 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás esetén. 

Ebben az esetben a személyes adatokat nem lehet tovább kezelni, kivéve, ha 

• az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést 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 az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése 

ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

 

3.8. Hozzájárulás visszavonása 

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása 

nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

A hozzájárulás megadása előtt az Érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását 

ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. 

 

3.9. Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga 

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. 

A mentesség nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

• az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges; 

• az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, 

• 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. 

 



9 

 

Az Érintett jogosult az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejteni, és a 

döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

 

 

4. Érintett jogaihoz kapcsolódó eljárási rend 

 

4.1. Tájékoztatási kötelezettséghez kapcsolódó eljárás 

 

4.1.1. Tájékoztatás az adatfelvétel előtt, adatátvételkor 

Az adatkezelés megkezdése előtt, az adatfelvételkor közölni kell Érintettel, hogy az adatkezelés 

a hozzájárulásán alapul-e, vagy kötelező. Egyértelműen, és részletesen tájékoztatni kell az 

adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. 

Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az információkat tartalmazó 

jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is. 

Ha az Érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a 

tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is: 

a) az adatgyűjtés ténye, 

b) az Érintettek köre, 

c) az adatgyűjtés célja, 

d) az adatkezelés időtartama, 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

f) az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek 

ismertetése. 

 

Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az Érintettől gyűjti be a 

Társaság: 

A Társaság a személyes adatok megszerzésének időpontjában a tisztességes és átlátható 

adatkezelést biztosítása végett, az Érintett rendelkezésére bocsátja az alábbi információk 

mindegyikét, 

a) a Társaságnak és a Társaság képviselőjének neve és elérhetőségei; 

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei - ha van ilyen; 

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja 

d) a személyes adatok tárolásának időtartamáról; 

e) és tájékoztatja az Érintett jogairól; 

jogorvoslati eljárásról, a panasz benyújtásának jogáról. 

Tájékoztatás időpontja: adatfelvételkor 

 

Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az Érintettől szerezték 
meg 
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Amennyiben a személyes adatokat a Társaság nem az Érintettől szerezte be, a Társaság az 

Érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat: 

a) a Társaságnak és a Társaság képviselőjének neve és elérhetőségei 

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei - ha van ilyen; 

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; 

d) az Érintett személyes adatok kategóriái; 

e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái - ha van ilyen; 

 

A Társaság az Érintett rendelkezésére bocsátja a tisztességes és átlátható adatkezelés 

biztosításához szükséges következő kiegészítő információkat: 

a) a személyes adatok tárolásának időtartama, 

b) ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, az adatkezelő vagy 

harmadik fél jogos érdekeiről; 

 

c) és tájékoztatja az Érintett jogairól 

d) jogorvoslati eljárásról, panasz benyújtásának joga; 

e) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan 

hozzáférhető forrásokból származnak-e. 
 

Tájékoztatás időpontja: 

• az adat megszerzésétől számított ésszerű határidőn belül, (legfeljebb 1 hónap), 

• első kapcsolatfelvétel alkalmával – ha kapcsolattartási célú az adatkezelés, 

• ha más címzettel is közölve lesz az adat, akkor legkésőbb az első közléskor. 
 

Mikor mellőzhető a tájékoztatás: 

• az Érintett már rendelkezik az információkkal, 

• a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy 

aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, 

• az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog, amely az Érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő 

intézkedésekről rendelkezik, vagy 

• a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási 

kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, 

bizalmasnak kell maradnia. 

 
4.1.2. Az Érintett hozzáférési jog gyakorlásának módja 

 Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus 

formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri. 

 A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett 
rendelkezésére bocsátja. 

 Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken 
alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 
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4.1.3. Az Érintett által kért adatok kiadásához kapcsolódó költségek 

Tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan 

tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. 

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt 

– túlzó, 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. 

A.) Az adathordozó költsége  

Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költségeként az alábbi mértékek vehetők  

a) színes  másolat  esetén  az  adathordozó  közvetlen  önköltsége 

b) papír alapon nyújtott fekete-fehér másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége 

c) optikai adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége 

d) elektronikus úton használható egyéb adathordozón nyújtott másolat esetén az 

adathordozó közvetlen önköltsége. 
A papír alapon nyújtott másolat költsége csak az adatigénylés teljesítéséhez szükséges másolt 
oldalak azon része tekintetében vehető figyelembe, amellyel a másolt oldalak száma a tízet 
meghaladja. 

B.) A Postaköltség  

Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó kézbesítési költségeként legfeljebb az alábbi 

mértékek vehetők figyelembe: 

a) az Érintett részére postai úton, Magyarország területén belül való kézbesítés esetén a 

hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díja, 

 

b) az adatigénylő részére postai úton, külföldre történő kézbesítés esetén az egyetemes 

postai szolgáltatás keretében tértivevény többletszolgáltatással feladott, könyvelt 

küldeményre vonatkozó postai szolgáltatás díja. 

 

c) Munkaerő-ráfordítás költsége 

 

Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége - az Infotv. 29. § (5) 

bekezdés c) pontjában foglalt feltétel teljesülése mellett - abban a mértékben vehető 

figyelembe, amennyivel az adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaerő-ráfordítás 

időtartama meghaladja a 4 munkaórát. 

Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordításként az igényelt adat 

felkutatásához, összesítéséhez és rendszerezéséhez, az igényelt adat adathordozójáról másolat 

készítéséhez és a másolaton a meg nem ismerhető adatok felismerhetetlenné tételéhez 

szükséges időtartam vehető figyelembe. 

Ha az adatigénylés teljesítésére elektronikus úton kerül sor, a másolat készítéséhez szükséges 

időtartam csak akkor vehető figyelembe, ha elektronikus formában rendelkezésre nem álló 

adat igénylésére került sor, vagy a másolat készítéséhez szükséges időtartam rövidebb az 

elektronikus formában rendelkezésre álló adat rendelkezésre bocsátásához szükséges 

időtartamnál. 

Ezen költségét a munkaerő- ráfordítás személyenkénti költségeinek összegeként kell 
megállapítani, időtartamát személyenként a kerekítés szabályainak megfelelően egész órára 
kell kerekíteni. 
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Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás összes költségeként legfeljebb 

munkaóránként átlagosan 4.400,- Ft vehető figyelembe. 

 

4.1.4. Tájékoztatás a korlátozás feloldásáról 

A Társaság az Érintettet, (akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést), az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

 

4.1.5. Tájékoztatás az Érintett kérelmére vagy Tiltakozás esetén 

Az Érintett tájékoztatást kérő levele esetén a Társaság a kérelem benyújtásától számított 

legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 25 napon belül, – tiltakozási jog gyakorlása esetén 

15 napon belül – közérthető formában, írásban köteles megadni a tájékoztatást. 

Az Érintett kérelmére a Társaság 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. 

 

A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított 3 napon 

belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező személyhez. 

Ha a Társaság az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – 

beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, 

valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik 

részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek 

intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

 

Jogorvoslat: 

Ha az Érintett a Társaságnak a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Társaság a 

határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától 

számított 30 napon belül – az Infotv. 22. §-ban, GDPR 12. Cikk (4) bekezdésében meghatározott 

módon bírósághoz fordulhat. 

 

5.1. Adat megjelölése 

A Társaság, mint adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja 
annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége, vagy 
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 
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5.2. A tájékoztatás megtagadása 

A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. § meghatározott okokból 

utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, 

írásban kerül sor. 
 

A tájékoztatás megtagadása esetén a Társaság, mint adatkezelő írásban közli az Érintettel, 

hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv, mely rendelkezése alapján került sor. A 

felvilágosítás megtagadása esetén a Társaság tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, 

továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

 

5.3. Adatok helyesbítése 

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt 

személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az 

adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni. 

Az adat helyesbítésről, a zárolásról, a törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról az Érintettet, 

továbbá mindazokat tájékoztatni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára 

továbbították. 

Az értesítés mellőzhető, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést 

igényel. Az Érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja az érintetett e címzettekről. 

Ha a Társaság az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 

kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton 

közölni kell a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi 

indokait. 

A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Társaság tájékoztatja az 

Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

 

5.4. Tiltakozás adatkezelés ellen 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság köteles az adatkezelést (további adatfelvételt, 

adattovábbítást) megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, és az annak 

alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes 

adatot korábban továbbította. 

Jogorvoslat: Ha az Érintett nem ért egyet a tiltakozásának elbírálása eredményeként hozott 

döntéssel, a döntés ellen a közléstől számított harminc napon belül – az Infotv. 22. §-ában, 

GDPR 12. Cikk (4) bekezdésében foglalt módon – bírósághoz fordulhat. 

 

6. Az adatbiztonság követelménye  

A Társaság köteles az adatkezelési tevékenységét úgy folytatni, hogy biztosítsa az Érintettek 

magánszférájának védelmét. 

 

7. A Társaságnál megvalósuló adatkezelések 
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7.1. Kockázat-megelőzés és kezelés céljából végzett Adatkezelés 

A Társaság a szolgáltatásra irányuló szerződés megkötése előtt jogosult ellenőrizni, hogy a 

szerződni kívánó fél részére történő szolgáltatásnyújtás milyen kockázattal jár. Ennek érdekében 

a Társaság jogosult az Érintettől a kockázatértékelés céljából adatokat, dokumentumokat 

kérni, és jogosult azokat elemezni, ellenőrizni, jogosult továbbá a rendelkezésére álló 

adatállományokat az elemzés és ellenőrzés céljából felhasználni. 

adatkezelés jogalapja: GDPR 6 Cikk (1) a) pont az Érintett hozzájárulása 

adatkezelés célja: Szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges 

adatok kezelése 

kezelt adatok köre: név, cím, levelezési cím, adószám, cégjegyzékszám, telefonszám, e-mail 

cím 

adattárolás határideje: az adatkezelési cél  megszűnését követő 8 év a számviteli törvény 

alapján 

adattárolás módja: elektronikus és papír alapú 
 

7.2. Egyes azonosítók kezelése 

A Társaság jogosult kezelni azon azonosítókat, amelyek szükségesek a jogszabályokban előírt 

kötelezettségek teljesítéséhez. Amennyiben az Érintett és a Társaság között olyan jogviszony 

jön létre, amely kapcsán a Társaságnak adókötelezettsége – ide értve az adatszolgáltatási 

kötelezettséget is – keletkezik, a Társaság jogosult kezelni az Érintett adóazonosító jelét. 

adatkezelés jogalapja: GDPR 6 Cikk (1) a) pont az Érintett hozzájárulása 

adatkezelés célja: Szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges 

adatok kezelése 

kezelt adatok köre: név, cím, levelezési cím, adószám, cégjegyzékszám, telefonszám, e-mail 

cím 

adattárolás határideje: az adatkezelési cél megszűnését követő 8 év  a számviteli törvény 

alapján 

adattárolás módja: elektronikus és papír alapú 
 

 7.3. Társaság tevékenységével összefüggő adatkezelés 

A Társaság fő tevékenysége: Egyéb m.n.s. bányászat 

A Társaság tevékenysége gyakorlása kapcsán szolgáltatásokat vesz igénybe természetes 

személyektől és cégektől (jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező társaságoktól). 

Amennyiben a  Társaság szerződést köt az Érintettel:  

adatkezelés jogalapja: GDPR 6 Cikk (1) a) pont az Érintett hozzájárulása szerződés 

teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont, számv. tv. 169. § (2) bekezdés 

adatkezelés célja: Szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges 

adatok kezelése 

kezelt adatok köre: név, cím, levelezési cím, adószám, cégjegyzékszám, telefonszám, e-mail 

cím 
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adattárolás határideje: az adatkezelési cél megszűnését követő 8 év a számviteli törvény 

alapján 

adattárolás módja: elektronikus és papír alapú 
 

7.4. Értékesítéssel / Vásárlással összefüggő adatkezelés 

 

A Társaság tevékenységének eredményeként ásványi anyagot (alginit) termel / termeltet ki, 

melyet értékesít. A szolgáltatásokat természetes személyek és cégek (jogi személyiséggel 

rendelkező és nem rendelkező társaságok) veszik igénybe. 

 

 
adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerződés teljesítéséhez 

szükséges 
 

  Számv. tv.169. § (2) bekezdés  

adatkezelés célja: megrendelés, vásárlás, számla kiállítása,  a vásárlás  és fizetés 

 dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói 

 kapcsolattartás     

kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum/időpont,  név,  cím, a vásárolt termékek 
megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód 

   

adattárolás határideje: az adatkezelési cél megszűnését követő 8 év Számv. tv. 169. § (2) 

 bekezdés     

adattárolás módja: elektronikus és papír alapú    

 

 

7.5 Szerződéses  kapcsolatban  álló  partnerek  adatainak  kezelése  –  alvállalkozók,   
bérbeadók (földtulajdonosok), vevők, szállítók, stb. személyes adatainak nyilvántartása 

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

megkötése, teljesítése, megszűnése. 
 

(2) Az érintettek köre: alvállalkozóként, a vevőként, szállítóként, integrációban résztvevőként, 

föld bérbeadójaként, szolgáltatás igénybe vevőjeként, illetve a Társasággal egyéb üzleti 

kapcsolatban álló vagy üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben 

meghatározott adatait. 

 
(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). 

 

(4) A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 

egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben (a 

továbbiakban: Fétv.), a termőföldet bérbe adó földtulajdonos esetében a kezelt adatok 

köre: 
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a) természetes személy szerződő fél  

aa) 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 alá tartozó természetes személyek esetében, 

ac) állampolgárságát, 

ad) lakcímét; 

 

b) a gazdálkodó szervezet szerződő fél esetében  

ba) a vezető tisztségviselő vagy cégvezető családi és utónevét, lakcímét, illetve a 
törvényes képviselő családi és utónevét, tisztségét, (a részéről eljáró meghatalmazott 
természetes személy családi és utónevét, lakcímét,) 

A személyes adatok címzettjei: a Társaság szerződéseket nyilvántartó dolgozói, a 

könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói és a Társaság 
vezetője. 

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 7 év. [Ha 

jogszabály (pl. valamely támogatási jogszabály, stb.) ennél hosszabb időt állapít meg a 

szerződések nyilvántartására, illetve tárolására, akkor e jogszabályokban meghatározott 

időtartamot kell szerepeltetni.]  

 

(6) Az érintett személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés az 

adójogszabályokban és a támogatási jogszabályban foglaltaknak való megfelelés, továbbá 

szerződéskötési szándék, illetve szerződés teljesítése jogcímen alapul. A tájékoztatás 

megtörténhet magában a szerződésben, illetve az annak mellékletét képező tájékoztatóban 

vagy a honlapon közzétett adatkezelési tájékoztatóban is.  

 

(7) Az érintetteket személyes adataik adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni 

kell. 

 

7.6. Jogi személy partnerek természetes személy képviselőinek személyes adatainak kezelése 

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

mail címe. 

(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 üzleti kapcsolat, illetve az érintett 

képviselői minőségének fennállását követő 5 év. Ha jogszabály (pl. adótörvény, stb.) ennél 

hosszabb időt állapít meg a szerződések nyilvántartására, illetve tárolására, akkor e 

jogszabályokban meghatározott időtartam. 

(6) Az adatfelvételi tájékoztató lap mintáját jelen Szabályzat 7. számú melléklete 

tartalmazza. Ezen tájékoztatót az ügyféllel, vevővel, szállítóval kapcsolatban álló 
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munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel. A nyilatkozatot az adatkezelés 

időtartamáig meg kell őrizni.  

 

7.7. A Társaság által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés - honlapjára látogatók 

adataival kapcsolatos tájékoztatás 

A Társaság honlapja a http://www.alginit.hu/ címen érhető el. A honlap saját üzemeltetésű 
 
 

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. Cikk (1) bek. a) pont az Érintett hozzájárulása 

adatkezelés célja: Szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátásához 

 szükséges adatok kezelése 

kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám 

adattárolás határideje: az adatkezelési cél megszűnését követően haladéktalanul 

adattárolás módja: elektronikus 

 
 
 
 

7.8. Panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés 

 

Abban az esetben, ha az Érintett panasszal/minőségi kifogással kíván élni a Társaság 

irányába, azt megteheti személyesen, telefonon, írásban postai úton vagy elektronikusan. 

Ha az Érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem 

lehetséges, a panaszról jegyzőkönyvet készítenek, melynek egy másolati példányát a 

társaságnak át kell adnia az Érintettnek. 

 

adatkezelés 

jogalapja: 

GDPR 6 cikk (1) a.) Érintettek hozzájárulása, 

 a  fogyasztóvédelemről  szóló  1997.  évi  CLV.  törvény  17/A  §  (6),(7) 

 bekezdése törvényi felhatalmazás 

 GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerződés teljesítéséhez szükséges 

adatkezelés 
célja: 

Ügyfélpanaszok felvétele, szolgáltatási tevékenységgel összefüggő 

panaszkezelés intézése 

kezelt adatok 
köre: 

 neve, címe/székhelye, telefonszáma, bejelentés helye, dátuma, 
bejelentés tárgya, panasz egyedi azonosítószáma  

 panaszbejelentés, módja, a vevő által beküldött iratok, 
dokumentumok, egyéb, módja,  

 a vevő által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb módja,  

 a vevő által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok 
jegyzéke, a panasz leírása,  
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 a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, 
aláírása, illetve visszavét esetén a termék leírása.  

 

adattárolás 
határideje: 

a panasz megválaszolásától számított fogyasztóvédelmi törvény szerint 5 év 

(Fgytv. 17/A. § (7) bekezdés 

 

adattárolás 
módja: 

elektronikus és papír alapú 

 
 

7.9. Követelés kezeléssel összefüggő adatkezelés 

 

A Társaságnál követeléskezelő tevékenységét saját munkatársak végzik. A hátralékkal 
rendelkező Érintettek/ügyfelek részére fizetési felszólítást küldenek. 

 

 

adatkezelés jogalapja: 
GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerződés teljesítéséhez 
szükséges 

adatkezelés célja: 

szolgáltatási területen az ügyféladatok kezelése követelés  

kezelés céljából 

kezelt adatok köre: 
neve, cím/székhely, anyja neve,  azonosítószám/cégjegyzék-
szám, adószám, telefonszám, e-mail cím 

  

adattárolás határideje: 

a hátralék kiegyenlítése, vagy a hátralékkal kapcsolatos 

polgári jogi 

 igények elévülése (5 év) 

adattárolás módja: elektronikus és papír alapú 

 
 

 

7.10. Munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés 

 

A munkaviszony létesítése előtt megvalósuló adatkezelés az azt megelőző pályáztatási 

eljárással, valamint a munkakörre való alkalmasság vizsgálatával összefüggésben valósul 

meg. A munkaviszony létesítésével összefüggő adatkezelési szabályokat a 3. számú melléklet I. 

fejezete tartalmazza.  

 

7.10.1. Munkakörre való alkalmassági vizsgálat során végzett adatkezelés 

 

A Munkatörvénykönyv 10. § (1) bekezdése alapján a munkavállalókkal szemben alkalmazott 

alkalmassági vizsgálatok körét a a 3. számú melléklet II. fejezete  tartalmazza.  
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7.11. Munkaviszony létesítését követően folytatott adatkezelés 

 

A munkaviszony létesítése után megvalósuló vonatkozó adatkezelési szabályokat Adatkezelési 

Tájékoztató 4. számú melléklete tartalmazza a Munkavállalók részére  az alábbiakban szerint: 

7.11.1. Munkatársak adatainak kezelése  -  munka viszonnyal kapcsolatos adatkezelés 

7.11.2. A munkavállalók oktatása 

7.11.3. Hozzátartozók adatainak kezelése munkaviszonnyal összefüggésben 

7.11.4.       A munkavállalókra vonatkozó eseti adatkezelés 

7.12. A munkavállalók technikai ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés   

Erre vonatkozó szabályokat Adatkezelési Tájékoztató 5. számú melléklete tartalmazza a 

Munkavállalók részére az alábbiak szerint:  

7.12.1. GPS alkalmazása  

GPS alkalmazását logisztikai célból alkalmazza a Társaság, a jármű helyzetének a 
meghatározására szolgál, olyan gépjárművek esetében, amely a termelésben vagy a 
termeléssel összefüggő tevékenységben részt vesz vagy/és  jelentős értékű anyagot szállít. 

7.12.2. Céges eszközök, Céges e-mail címek és az internet használatának ellenőrzése 

7.12.3. Munkára alkalmas állapot munkavédelmi vizsgálata 

 

7.13. Informatikai tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés 

7.13.1. Elektronikus megfigyelőrendszer kapcsolatos adatkezelés 

A 2005. évi CXXXIII. törvény a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól (Szvtv.) 31. §-ban meghatározott jogalappal és előírások figyelembe 
vételével a Társaság telephelyén elektronikus megfigyelőrendszer üzemel melynek részeként 
kamerák kerültek elhelyezésre biztonsági okokból. A felvételek biztonságos tárolásáról a 
Társaság az Infotv. 7. § szerint gondoskodik. 

adatkezelés jogalapja: 

 Vásárlók esetében az Érintett hozzájárulása a 

telephelyre, feldolgozó csarnokba, készáru raktárba 

való belépéssel, GDPR 6. Cikk (1) bek. a.) valamint az 

érintett ráutaló magatartással tanúsított hozzájárulása 

(Szvtv.30.§ (2) 

 

 Munkatársak esetében GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja, 

jogos érdek fűződik a vagyonvédelemhez, valamint a 

Szvtv. 31.§ 

 

 

 

 az emberi élet és a testi épség védelme, vagyon 

védelme érdekében a jogsértések megelőzése, 

észlelése, az elkövető teten érése valamint a 

jogsértések bizonyítása a feldolgozó csarnokban / 

raktárban előforduló balesetek körülményeinek a 

dokumentálása és a biztosító feladatainak ellátásához 
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adatkezelés célja: szükséges. 

kezelt adatok köre: 
A  székhelyre,  és  a telephelyre, feldolgozó csarnok / raktár   
területére  belépő személyeknek  a 

 
képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a 
megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai 

      

adattárolás határideje: 
A felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 30  
nap elteltével törlésre kerül. 

  Műhelyben életvédelmi 

 feladatok, veszélyes anyagok (olaj) őrzése ellátása  miatt. 

 
Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt bírósági vagy más 
hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. 

    

adattárolás módja: Elektronikus      

 
 

7.13.2.Az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételek törlésének módja és 

határideje 

A felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 30, azaz harminc nap elteltével 
törlésre kerül. A telephelyen, feldolgozó csarnokban/raktárban életvédelmi feladatok, 
veszélyes anyagok (olaj) őrzése ellátása miatt 30 napos a tárolási idő. (Szvtv. 31. § (3) 
bekezdés c.). 

Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban 

bizonyítékként felhasználják. 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a felvétel fent meghatározott 

törlési idején (három munkanapon) belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, 

hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. 

A kérelemről a lehető legrövidebb időn belül a Társaság a kamerarendszer által megvalósított 

adatkezelés felügyeletére kijelölt személye (amennyiben kinevezésre vagy megbízásra került, 

úgy a belső adatvédelmi felelőssel és az Adatvédelmi tisztviselővel egyetértésben) dönt. Az 

így megjelölt felvételt ki kell menteni, és át kell adni – amennyiben megbízásra vagy kijelölésre 

került - a belső adatvédelmi felelősnek, aki gondoskodik annak jelen szabályzat szerinti 

megfelelő őrzéséről. Belső adatvédelmi felelős hiányában a szabályzat szerinti megőrzésről a 

kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személy gondoskodik. 

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a 

hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított 

harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvétel 

törlésre kerül. 

Az Érintettek tájékoztatása 

Az adatkezelésre vonatkozóan Tájékoztató készült, melynek célja az Érintettek előzetes 

tájékoztatása az adatkezelésről. A tájékoztató a megfigyelt területre történő összes belépési 

ponton, illetve átjárási pontokon kerülnek kihelyezésre. 
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A kameraképek megtekintése 

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételekhez csak meghatározott személyek 

férhetnek hozzá, a magánszféra védelme érdekében.  

A kameraképekbe történő betekintésről minden esetben jegyzőkönyvet köteles felvenni a 

betekintő.  

A kameraképek zárolása 

Kamerakép zárolását csak a Társaság kamerarendszer által megvalósított adatkezelés 

felügyeletére kijelölt személy – vagy amennyiben kinevezésre került, úgy Adatvédelmi 

Tisztségviselő,– rendelheti el. 

Kamerakép zárolását kezdeményezheti 

• a Társaságnál betekintési joggal rendelkező személy, amennyiben a felvételekbe való 

betekintés során olyan körülményt észlel, amely veszélyezteti az elektronikus 

megfigyelőrendszerrel elérni kívánt célt,  

• bárki, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti. 

 

Felvétel zárolását csak a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt 
személynek – és amennyiben ki lett jelölve vagy nevezve, úgy ezzel egyidőben az Adatvédelmi 
Tisztségviselőnek– címzett írásbeli kérelemmel lehet kérvényezni. 

A zárolásról a lehető legrövidebb időn belül a Társaság kamerarendszer által megvalósított 
adatkezelés felügyeletére kijelölt személye (amennyiben kinevezésre vagy megbízásra került, 
úgy az Adatvédelmi Tisztségviselővel egyetértésben) dönt. 

A kameraképet zárolni csak a Társaság informatikáért felelős szervezeti egységének vezetője 
vagy az általa megbízott munkavállalója, aki felett a szervezeti egység vezetője munkáltatói 

jogkörrel rendelkezik, jogosult. 

A kameraképek zárolásának folyamata során minden esetben a teljes folyamatot 

jegyzőkönyvezni kell. 

7.13.3. Vagyonvédelmi rendkívüli események kezelése 

 

Rendkívüli esemény minden olyan, az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, amely 

az objektumban tartózkodó személyek életét, testi épségét vagy az ott található anyagi 

javakat tekintve súlyos következményekre vezethet, vagy reális esélye van annak, hogy 

vezetni fog és ezzel az objektum működésében komoly zavart okoz. 

A Társaságnál az arra kijelölt személy/személyek vesznek fel vagyonvédelmileg releváns 

eseményekről jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv „Jelentés” elnevezéssel jelenik meg a 

rendszerben. A Jelentésben az alábbi adatok megadása szükséges:  

a jelentés kitöltésének dátuma, a jelentés kitöltésére okot adó esemény bekövetkezésének 

dátuma, a jelentés tárgya, a jelentést tevő neve és telefonszáma, az esemény leírása. Jelen 

adatok relatív személyes adatok, azaz az Infotv. szerinti személyes adattá is válhatnak. 

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. Cikk 1 bek. a) pont Érintett hozzájárulás 

adatkezelés célja: rendkívüli események kivizsgálása 

kezelt adatok köre:  a rendkívüli esemény leírása  
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 a rendkívüli eseményben érintett személyek neve 

 

 személyek neve, telefonszáma, e-mail címe, a jelentés  

tárgya  

  a jelentést tevő személy neve és telefonszáma, a 

rendkívüli esemény 

 jelentést tevő személy neve és telefonszáma, a 

rendkívüli esemény 

 dátuma 

adattárolás határideje: 

az esemény  kivizsgálása,   az   abból   fakadó   jogokkal   és 

kötelezettségekkel kapcsolatos igényérvényesítésre nyitva 

álló határidő 

adattárolás módja: elektronikusan és papíralapon 

 
 

Az Adatkezelési Tájékoztató 6. számú melléklete tartalmazza az elektronikai 

megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelés további részleteit a Munkavállalók részére is.  

 

8. Személyes adatok továbbítása harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek 

részére  

8.1. Az uniós jog által nem engedélyezett adattovábbítás és közlés 

Az uniós jog által nem engedélyezett adattovábbítás és közlés szabályait a GDPR rendelete 

46. cikke szabályozza. 
 

8.2. Különös helyzetekben biztosított eltérések 

Az adattovábbítás különös helyzetekben biztosított szabályait a GDPR rendelete 49. cikke 

szabályozza. 

9. Jogorvoslat, Felelősség, Szankciók 
 

9.1. Társaságnál történő panasztételhez való jog 

Minden Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Társaságnál, ha az Érintett megítélése 

szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet, Infotv-t. 

A Társaság, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről, és 
annak eredményéről, valamint arról, hogy az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni a 78. 
cikk alapján. 

Címzett: Alginit Kitermelő és Értékesítő Kft. 

Cím: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 

Telefon:  06-1/269-7826  

E-mail:alginit.titkarsag@gmail.com 

Web: www.alginit.hu 



23 

 

9.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 

Minden Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes 

adatainak a GDPR rendeletnek vagy az Infotv-nek nem megfelelő kezelése következtében 

megsértették a GDPR rendelet, vagy az Infotv. szerinti jogait. 

A bírósági eljárásban az Érintett fél tartózkodási helye alapján is megindítható eljárás. 

Bíróság illetékessége 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást 
 

• az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti állam bírósága előtt 

kell megindítani.  

Az eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt 

is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi 

jogkörében eljáró közhatalmi szerve. 

9.3. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

 

Minden Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az illetékes Felügyeleti Hatóságnál, ha az 

Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR 

rendeletet, Infotv-t. 

A Felügyeleti Hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a 
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az 
Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni a 78. cikk alapján 

9.4.  A Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

  Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. 

  Telefon: +36 1 391 1400 

  Webhely: http.//www.naih.hu 

9.5. Az Érintettek képviselete 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy 

• panaszának a nevében történő benyújtásával,  

• az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való 

jognak, a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jognak, a felügyeleti 

hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jognak a nevében való gyakorlásával, 

valamint 

 

 a kártérítési jognak a nevében történő érvényesítésével olyan nonprofit jellegű szervezetet 

bízzon meg, amelynek az alapszabályában rögzített céljai a közérdeket szolgálják, és 

amely az Érintettek jogainak és szabadságainak a személyes adataik vonatkozásában 

biztosított védelme területén tevékenykedik. 
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9.6. A kártérítéshez való jog 

Az Érintett, ha a GDPR rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni 

kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre 

jogosult. 

9.7. Bíróság illetékessége 

A kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást, 

• adatkezelő vagy az adatfeldolgozó 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 valamely tagállamnak 

a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. bíróság előtt kell megindítani. 

 

10. Záró rendelkezések 

Jelen szabályzat megállapítása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.  

E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a Társaság valamennyi  munkavállalójával 

és a munkavállalásra irányuló szerződésben elő kell írni, hogy betartása és érvényesítése 

minden munkavállaló munkaköri kötelezettsége.  

Az Adatkezelési Tájékoztató 8. számú melléklete a Munkavállaló nyilatkozat mintája az 

Adatkezelési Szabályzat megismeréséről, alkalmazásáról és titoktartási kötelezettség 

vállalásáról. 
 

 

 

Budapest, 2018. május 25. 

       Alginit Kitermelő és Értékesítő Kft. 
 
 
 
 
---------------------- 
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