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Adatkezelési tájékoztató 
 
 

  1. Általános rendelkezések és elérhetőségek 
 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a HM ARZENÁL Zrt. (a 
továbbiakban: Adatkezelő) által kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes 
személyre (a továbbiakban: Érintett) vonatkozó bármely információ (a továbbiakban: 
személyes adat) kezelésére vonatkozik. 
 
Az Adatkezelő az adatkezelést jogszerűen és átláthatóan, célhoz kötötten, adattakarékosan, 
pontosan és naprakészen, valamint korlátozott ideig tárolva, biztonságosan, elszámoltatható 
módon, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 
2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: 
GDPR) rendelkezéseinek megfelelően végzi. 
 
1.1 Adatkezelő adatai 

 
Neve:: 
Székhelye:  
Cégjegyzékszáma:  
Adószáma: 
EU adószáma: 
Honlapja: 
Email címe:                         

HM ARZENÁL Elektromechanikai Zrt.  
4461 Nyírtelek, Dózsa György üt 121.  
15-10-040092 
10753754-2-51 
HU10753754 
www.hmarzenal.hu 
info@hmarzenal.hu  

 
Adatvédelmi tisztviselő:                  dr. Horváth József 

                  elérhetősége:                  horvath.jozsef@hmarzenal.hu 
       4461 Nyírtelek, Dózsa György út 121.  
       Telefon: 06 (42) 210-800 

                                                          Fax:06 (42) 210-802 
 
1.2. A Tájékoztató megismerése és elfogadása 
 
Jelen Tájékoztató és esetleges módosítása a www.hmarzenal.hu honlapon történő   
közzététellel lép hatályba. 
A személyes adat rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg az adattulajdonosnak 
(továbbiakban: Érintett) szükséges nyilatkoznia, hogy a jelen Tájékoztató — az adat 
rendelkezésre bocsátásának időpontjában — hatályos változatát megismerte és azt 
kifejezetten elfogadja. Egyes külön szolgáltatások igénybevétele során specifikus 
adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről az Adatkezelő az adott 
szolgáltatás igénybevétele előtt tájékoztatást ad. Az Adatkezelő az adatkezeléshez 
szükséges hozzájáruló nyilatkozatot elsősorban elektronikus úton (illetve az alkalmazott 
munkavállalóktól személyesen, papír formában) szerzi be minden Érintettől. 
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1.3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 

 „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; 

 „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 vagy egyéb módon történő 
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, 
illetve megsemmisítés; 

 „adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amelynek a személyes adatkezelése céljait és eszközeit az uniós 
vagy a tagállami jog határozza meg; (jelen Tájékoztatót illetően a HM ARZENÁL 
Elektromechanikai Zrt) 

 „adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;  

 „címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik; 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; 

 „az érintett hozzájárulása": az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy 
a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését 
adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

 „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; 

 „hatásvizsgálat": ha az adatkezelés valamely — különösen új technológiát alkalmazó 
— típusa, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljára, 
valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, 
akkor az adatfeldolgozó hatásvizsgálatot köteles végezni arra vonatkozóan, hogy a 
tervezett adatkezelési művelet a személyes adatok védelmét hogyan érintik. 
 

2. A kezelt adatok köre, illetve az adatkezelés jogalapja és célja 
 
A jelen Tájékoztató alapján az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során mindent 
megtesz annak érdekében, hogy a tárolt adatok biztonságát megvédje. Az adatbázisok védett 
lemezeken tárolódnak. 
Az Adatkezelő törvényi kötelességből eredően továbbítja az Érintettek adatait az igénylő 
hatóságnak, amennyiben az megfelelő jogalappal rendelkezik. 
 
2.1. Az üzleti kapcsolattartás, szerződéskötés, tulajdonosi és hatósági adatszolgáltatás 
megadott adatok kezelése elsősorban az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik. Az 
Érintett által megadott adatok pontatlanságáért vagy valótlanságáért az Adatkezelő 
felelősséget nem vállal. 
A személyes adatok kezelésének célja 

• az Érintettel való kapcsolattartás; 
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• az Érintett azonosítása; 
• Érintetti elégedettség tesztelése és mérése. 

 
2.2. Az Adatkezelő által munkaviszonyban és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban 
alkalmazott személyek (munkavállalók) személyes adatainak kezelése a munkaviszony 
létesítése, fenntartása céljából történik. Adatkezelő ezeket az adatkezeléseket elsősorban 
törvényi felhatalmazás alapján jogosult végezni, pl. a következő jogszabályok alapján: 

 a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
 a társadalombiztosításról szóló 1997. évi LXXX. törvény 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény.   
 
3. Adatbiztonsági intézkedések 
 
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket tett annak érdekében, hogy 
a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és 
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás 
ellen. Az adattárolás minden esetben biztonságos médiumon, továbbá az adatok továbbítása 
is biztonságos csatornán keresztül történik. 
Az Adatkezelő 5 évig megőrzi az elektronikusan tárolt dokumentumokat és levelezéseket. 
Ezek az adatfeldolgozók munkaállomásain, a fájlszervereken, illetve az ügyviteli irodán, 
optikai lemezen kerülnek archiválásra. 
A biztonságot garantáló szabályokat az 1SO/IEC 27001:2013 szabvány alapján az Információ 
Biztonsági Szabályzat tartalmazza, amely évenként belső, valamint külső auditálásra kerül. 
A teljes körű végpontvédelemről speciális biztonsági szoftverek gondoskodnak. 
A mobileszközök védelmére vonatkozó előírásokat az arra vonatkozó normatív 
vezérigazgatói intézkedés tartalmazza, azonosan az eszközre telepített titkosított 
fájlrendszerre vonatkozó rendelkezésekkel. 
A munkaállomásokon lévő adatok és alkalmazások biztonságát felhasználónév, jelszó, 
szoftveres és hardveres tűzfal védi. 
A szervereken lévő adatok, az elektronikus levelezés, valamint a számítógépes hálózat 
biztonságát az Adatkezelő a felhasználói jogosultságok, speciális védelmi szoftverek, 
hardveres tűzfal, valamint fizikai védelemmel ellátott helység fenntartásával garantálja. 
Az optikai adathordozók tárolása az előírt fizikai védelemmel rendelkező helyiségben és 
páncélszekrényben történik. 
 
3.1. Az Érintett adatvédelmi jogai és jogorvoslati lehetőségei 
 
Az adatkezelés időtartamán belül az Érintettet - többek között - megilleti: 

• a tájékoztatáshoz való jog, 
• az adatok helyesbítéséhez való jog, 
• az adatok törléséhez való jog, 
• az adatok zárolásához való jog, valamint 
• a tiltakozás joga. 

Az Érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a  
személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában 
tájékoztatja az Érintettet a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, továbbá — amennyiben az adatok továbbítására is sor került — arról, hogy kik 
és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 
Az Érintett továbbá — az adatkezelés időtartamán belül — kérelmezheti az Adatkezelőtől: (a) 
személyes adatainak helyesbítését, valamint (b) személyes adatainak — a kötelező 
adatkezelés kivételével — törlését vagy zárolását. Az Adatkezelő köteles a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető 
formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Ha az Érintett 
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helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét az Adatkezelő nem teljesíti, a kérelem 
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus 
úton közli az Érintettel a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli 
és jogi indokait. 
A GDPR 21. cikkben meghatározott esetekben az Érintett tiltakozhat személyes adatainak 
kezelése ellen, ha 

• 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 

• a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik. 
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de 
legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, 
és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja. 
 
3.2. Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő megsértett valamely, az adatkezelésre 
vonatkozó törvényi rendelkezést vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor a vélelmezett 
jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hui; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1391-
140D; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) történő bejelentéssel 
vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével 
kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 
Ezen túlmenően az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén az 
Érintett bírósághoz is fordulhat jogorvoslatért, melyre vonatkozóan az Infotv. részletes 
szabályokat tartalmaz. 
 
4. Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok 

 
Az Érintett adatvédelmi jogaira és jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó szabályokat a GDPR 
tartalmazza (különösen a GDPR II. és Ill, fejezete). Ezek legfontosabb rendelkezései: 
 
4.1. Az Érintett hozzáférési joga 
Az Érintett jogosult visszajelzést kapni az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van. Ha igen, az Érintett jogosult arra, hogy a személyes 
adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 
b) az érintett személyes adatok kategóriái; 
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az 

Adatkezelő közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli 
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy ha ez nem 
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) ha az adatok nem az Érintettől származnak, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 
információ; 

f) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint ezekben az 
esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó információk, hogy az ilyen 
adatkezelés az Érintettre milyen várható következményekkel jár. 

g) megilleti az Érintettet a kezelt személyes adatait illetően azok helyesbítésének, 
törlésének vagy kezelése korlátozásának joga és tiltakozhat a személyes adatok 
kezelése ellen, továbbá panasszal élhet az adatkezelés ellen; 

h) ha a kezelt személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül 
sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adattovábbítás megfelelő 
garanciáiról. 
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4.2. A helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog 
 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
pontosítsa a pontatlan, ill. kiegészítse a hiányos személyes adatokat. 
 
4.3. A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog") 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje 
az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték; 
b) az Érintett visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és adott esetben nincs elsőbbséget 

élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
d) a személyes adatokat jogellenesen kezeli az Adatkezelő; 
e) a személyes adatokat a vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

 
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fenti bekezdés 
értelmében törölni köteles, az Adatkezelő az elérhető technológia és a megvalósítás 
költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket —
ideértve a technikai intézkedéseket — annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat 
kezelő további adatkezelőket arról, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes 
adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának 
törlését. 
 
A fentiekben rögzítettek nem alkalmazandók, 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 céljából; 

c) a közérdekű archiválás céljából vagy 
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 
4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
(1) Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 
alábbiak valamelyike teljesül: 

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő biztosítsa a 
személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlése helyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

c) már az Adatkezelőnek 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) 

 (2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, 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. 
(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatni köteles 
az Érintettet. 
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4.5. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 
 
Az Adatkezelő minden olyan címzettet köteles tájékoztatni valamennyi helyesbítésről, 
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel korábban az Érintett személyes adatait 
közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az 
Érintettet kérésére tájékoztatni kell ezekről a címzettekről. 
 
 
4.6 Az adathordozhatósághoz való jog 
 
(1) 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 anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha: 

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és 
b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az Érintett 
jogosult arra, hogy — ha ez technikailag megvalósítható — kérje a személyes adatok 
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 
 
4.7. A tiltakozáshoz való jog 
 
(1) Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben 
az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, 
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az Érintett érdekeivel és szabadságjogával szemben, vagy amelyek jogi igényei 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  
(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett 
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő 
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 
kapcsolódik. 
(3) Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő 
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan 
és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az Érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon 
alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 
 
(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy 
statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 
okokból tiltakozhasson a rávonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az 
adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 
 
4.8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 
Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen az Adatkezelő ellen a felügyeleti hatóságnál, 
ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. 
Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391- 
1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: uoyfelszolgalat@naih.hu). 
 
4.9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
(1) Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság által hozott, rá 

vonatkozó, jogilag kötelező erejű határozattal szemben. 
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(2) Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra abban az esetben is, ha a felügyeleti 
hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet 
a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 
(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felperes lakóhelye/székhelye szerinti 

Törvényszék előtt kell megindítani. 
 
 
4.10. Az Adatkezelővel szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 
(1) Az Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes 

adatait nem a GDPR-nak megfelelően kezelte az Adatkezelő és ennek következtében sérültek 
a GDPR-ben rögzített jogai. 
(2) Az Adatkezelővel szembeni eljárást az Adatkezelő székhelye szerinti Törvényszék előtt 

kell megindítani. 
 
5. Eljárás adatvédelmi incidens esetén 
 
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban 
világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az 
adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és 
elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető 
következményeket; továbbá az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy 
tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges 
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. Az Érintettet nem kell 
tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

 az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, 
és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket — mint például a titkosítás 
alkalmazása —, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított 
személyek számára értelmezhetetlenné teszi az adatokat; 

 az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 
amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas 
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

 a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. 
Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy 
olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony 
tájékoztatását. Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, 
a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően 
magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását. 
 
Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával 
azután, hogy az adatvédelmi incidens az Adatkezelő tudomására jutott, a GDPR 33. cikke 
alapján bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére (1125 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: (1)391-1400; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu) kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár 
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem 
történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat 
is. 
 
Záradék: 
Az Adatkezelővel munkaviszonyban álló munkavállalók, valamint az Adatkezelő székhelyére 
belépő személyek a jelen tájékoztató elfogadásával tudomásul veszik, hogy Adatkezelő — 
vagyonvédelmi és egyéb biztonsági okból - az elektronikus beléptető rendszer (I-II. 
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áteresztő), illetve egyes kijelölt épületei mellett kamerás felvételeket is készít. A felvételeket 
30 napig őrzi meg, azt követően azok törlésre kerülnek. 
 
Az Adatkezelő jelen Tájékoztatót a honlapján megtalálható Adatkezelési és Adatvédelmi 
Szabályzattal együtt kezeli, melyre tekintettel kötelezi magát a benne foglaltak maradéktalan 
betartására. 
 
Jelen Tájékoztató a cég-logó és az adatvédelmi tisztviselő személyének változása miatt 
került aktualizálásra, az előző Tájékoztató a cég-honlapon az Archívum mappában található. 
 
Nyírtelek, 2019. május 07. 
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