ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Jonaco

Kft (a továbbiakban: Társaság), mint adatkezelő tevékenysége, működése során az alábbi személyes adatokat kezeli:

1. Az adatkezelő neve, képviselője, elérhetőségei:

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei:

JONACO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Képviselője: Szabó Péter ügyvezető
Székhely: 4900 Fehérgyarmat, Szatmári út 1.
Telefon: +36-44-510-610, +36 30 905 6487
e-mail: jonaco@jonaco.hu

Selmeciné dr. Kató Szilvia Mónika
Telefon: +36-70/943-7567
Email: selmecine.dr.kato.szilvia@gmail.com

honlap: http://jonaco.hu

Ada
tkez
elés
sors
zám
a

adatbázis, nyilvántartás megnevezése,
kezelt adatok köre

adatkezeléseinek jogalapja
közfeladat ellátása, célja

adatok törlésére
előirányzott határidő

1.

Munkaszerződés

- jogalap:
a szerződés teljesítése (GDPR
6. cikk (1) b) pont)

a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. Törvény.99/A.
§ alapján az érintettre
irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését
követő öt év leteltét
követő 15 napon belül

kezelt személyes adatok: adóazonosító, TAJszám, név, szül. hely idő, anyja neve, lakcím,
munkakör, elérhetőségi adatok

- cél:
munkaviszony létesítése

kezelt különleges személyes adatok: --------------1

érintettek

munkavállalók

2.

Egyszerűsített foglalkoztatás
kezelt személyes adatok: név, születési hely,
idő, anyja neve, lakcím, tartózkodási hely,
adóazonosítójel, TAJ szám, nyugdíjas státusz,
korhatár előtti ellátásban való részesülés ténye
kezelt különleges személyes adatok: -------------3.

Adatlap a munkáltatótól (társas
vállalkozástól) származó
jövedelemről, az adó és adóelőleg
levonásáról a munkaviszony (tagsági
viszony) megszűnésekor
kezelt személyes adatok: Munkavállaló neve,
adóazonosító jele, születési helye, ideje,
lakcíme,munkaviszony megszűnésének
időpontja, nyugdíjas törzsszáma, jövedelmi
adatok, munkaviszony megszűnésének ideje,
munkavállaló aláírása

- jogalap:
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c)
pontja jogi kötelezettség
teljesítése (az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló 2010.
évi LXXV. törvény 11. §).
- cél:
bejelentés, bevallás, jogi
kötelezettség teljesítése
- jogalap:
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c)
pontja jogi kötelezettség
teljesítése ( a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény 80. § (2)
bekezdés).
- cél:
munkaviszony megszűnése
során az előírt igazolás
kiadása, jogszabályi
kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 169. § (2)
bekezdése alapján 8 év
leteltét követő 15 napon
belül

egyszerűsített
foglalkoztatásban
résztvevő természetes
személyek

a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. Törvény.99/A.
§ alapján az irányadó
öregségi nyugdíjkorhatár
betöltését követő öt év
leteltét követő 15 napon
belül

munkavállalók

a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. Törvény.99/A.
§ alapján az irányadó
öregségi nyugdíjkorhatár

munkavállalók

kezelt különleges személyes adatok: -------------4.

Igazolás a levont és megfizetett
járulékokról
kezelt személyes adatok: munkavállaló neve,
születéskori neve,TAJ-száma, anyja neve,

- jogalap:
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c)
pontja jogi kötelezettség
teljesítése ( a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012.
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5.

születési hely,idő, lakcím, levont járulék adatok,
munkavállaló aláírása

évi I. törvény 80. § (2)
bekezdés).

kezelt különleges személyes adatok: --------------

- cél:
munkaviszony megszűnése
során az előírt igazolás
kiadása, jogszabályi
kötelezettség teljesítése
- jogalap:
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c)
pontja jogi kötelezettség
teljesítése ( a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény 80. § (2)
bekezdés).

Igazolólap az álláskeresési járadék
és az álláskeresési segély
megállapításához
kezelt személyes adatok: név, születési név,
anyja neve, születési hely, idő, TAJ-szám,
lakhely, tartózkodási hely, munkaviszony
kezdete, vége, fizetési nélküli szabadságra
vonatkozó adatok,munkaerő-piaci járulékalap
összege, havi alapbér összege, munkaköre,
kezelt különleges személyes adatok: --------------

6.

Bírósági végzéssel meghatározott
tartási kötelezettségekről
kezelt személyes adatok: név, születéskori név,
születési hely,
idő, anyja neve, adóazonosító jel,
gyermektartási fizetési kötelezettségre
vonatkozó adatok,

- cél:
munkaviszony megszűnése
során az előírt igazolás
kiadása, jogszabályi
kötelezettség teljesítése
- jogalap:
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c)
pontja jogi kötelezettség
teljesítése ( a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény 80. § (2)
bekezdés).
- cél:
munkaviszony megszűnése
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betöltését követő öt év
leteltét követő 15 napon
belül

munkaviszony
megszűnését követő 3 év
(munkajogi igény
elévüléséig) leteltét követő
15 napon belül

munkavállalók

munkaviszony
megszűnését követő 3 év
(munkajogi igény
elévüléséig) leteltét követő
15 napon belül

munkavállalók

kezelt különleges személyes adatok: --------------

7.

Munkáltatói igazolás a
munkaviszony megszűnésekor
kezelt személyes adatok: név, születési név,
születési hely, idő, anyja neve, TAJ-szám,
adóazonosítójel, munkaviszony kezdete,
munkaviszony vége,
kezelt különleges személyes adatok: --------------

8.

Biztosítotti bejelentés
kezelt személyes adatok: adóazonosító, TAJszám, név, születési név, szül. hely idő, anyja
neve, lakóhely/tartózkodási hely, munkakör,
állampolgársága, jogviszony adatai (kezdete,
vége, kódja, FEOR szám)
kezelt különleges személyes adatok: --------------

során az előírt igazolás
kiadása, jogszabályi
kötelezettség teljesítése
- jogalap:
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c)
pontja jogi kötelezettség
teljesítése ( a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény 80. § (2)
bekezdés).
- cél:
munkaviszony megszűnése
során az előírt igazolás
kiadása, jogszabályi
kötelezettség teljesítése
- jogalap:
adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése: a
(GDPR 6. cikk (1) c) pont):
társadalombiztosítás
ellátásaira jogosultakról,
valamint ezen ellátások
fedezetéről szóló 2019. évi
CXXII. Törvény 1.§ (4)
bekezdése)
- cél:
Jogszabályi kötelezettség
teljesítése (biztosítási
jogviszony létesítésének,
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a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. Törvény.99/A.
§ alapján az irányadó
öregségi nyugdíjkorhatár
betöltését követő öt év
leteltét követő 15 napon
belül

munkavállalók

a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. Törvény.99/A.
§ alapján az érintettre
irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését
követő öt év leteltét
követő 15 napon belül

munkavállalók

9.

Személyi kedvezmény
(fogyatékossági)
kezelt személyes adatok: személyazonosító
adatai, lakóhelye, adóazonosító jele,
kezelt különleges személyes adatok: súlyos
fogyatékosságnak minősülő betegség BNO
kódja

10.

Személyi kedvezmény (családi
adókedvezmény)
kezelt személyes adatok: név,
adószám,születési hely, dátum , anyja neve,
lakcím, gyermek neve, adószáma, házastárs
neve, adószáma, munkáltatójának neve és
adószáma
kezelt különleges személyes adatok: -----------

szüneteltetésének,
megszüntetésének bejelentése)
- jogalap:
adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése: a
(GDPR 6. cikk (1) c) pont): a
személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény
(Szja tv.) 29/E. §-a
- cél:
Súlyos fogyatékosságnak
minősülő betegséggel élők,
továbbá rokkantsági
járadékban vagy
fogyatékossági támogatásban
részesülők részére az
összevont adóalapjuk terhére
kedvezmény nyújtása
- jogalap:
adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése : a
(GDPR 6. cikk (1) c) pont): a
személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény
(Szja tv.) 29/A. §-a
- cél:
az érintett által eltartott
kedvezményezett után járó
családi adókedvezmény
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az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. Törvény 78. §
(3) bekezdés, valamint a
202. § alapján a naptári
évnek az utolsó napjától
számított öt év leteltét
követő 15 napon belül

munkavállalók

az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. Törvény 78. §
(3) bekezdés, valamint a
202. § alapján a naptári
évnek az utolsó napjától
számított öt év leteltét
követő 15 napon belül

munkavállalók

11.

Bérlap
kezelt személyes adatok: név, adószám, TAJszám, lakcím, aláírása, ledolgozott órák,
szabadság adatok (éves, kivett, felhasználható)
kezelt különleges személyes adatok: -----------

12.

Bérkifizetés átutalása
kezelt személyes adatok: név, bankszámlaszám
kezelt különleges személyes adatok: -----------

13.

Bérkifizetés (kiadási
pénztárbizonylat)

igénybevételének biztosítása
- jogalap:
adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése : a
(GDPR 6. cikk (1) c) pont): a
Munka Törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény 155. §
(2) bekezdés
- cél:
jogszabályi kötelezettség
teljesítése, havi munkabér
kifizetésének dokumentálása,
bizonyítása, munkavállaló
tájékoztatása
- jogalap:
adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése : a
(GDPR 6. cikk (1) c) pont): a
Munka Törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény 158. §
(1) bekezdés
- cél:
Jogszabályi kötelezettség
teljesítése, havi munkabér
átutalással történő kifizetése
- jogalap:
adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése : a
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munkaviszony
megszűnését követő 3 év
(munkajogi igény
elévüléséig) leteltét követő
15 napon belül

munkavállalók

munkaviszony
megszűnését követő 8 év
(a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 169. § (1)(2) bekezdés alapján)
leteltét követő 15 napon
belül

munkavállalók

munkaviszony
megszűnését követő 8 év
(a számvitelről szóló 2000.

munkavállalók

kezelt személyes adatok: név, aláírás
kezelt különleges személyes adatok: -----------

14.

Szabadság engedélyezés
(szabadságtömb nyomtatvány)
kezelt személyes adatok: név, munkakör (kivett
szabadság adatok), beosztás, aláírás
kezelt különleges személyes adatok: -----------

15.

Munkaköri alkalmassági vizsgálat
kezelt személyes adatok: név, TAJ-szám,
születési hely, idő, munkakör
(alkalmas/alkalmatlan minősítés)
kezelt különleges személyes adatok: -----------

(GDPR 6. cikk (1) c) pont): a
Munka Törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény 158. §
(1) bekezdés
- cél:
Jogszabályi kötelezettség
teljesítése, havi munkabér
készpénzben történő kifizetése
- jogalap:
adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése : a
(GDPR 6. cikk (1) c) pont): (a
Munka Törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény 122. §
(1) bekezdés)
- cél:
jogi kötelezettség teljesítése,
érintett részére járó éves
szabadság kiadása
A kezelt adatok az azonosítást
szolgálják.
- jogalap:
adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése : a
(GDPR 6. cikk (1) c) pont): (a
munkaköri, szakmai, illetve
személyi higiénés
alkalmassági orvosi
vizsgálatáról és
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évi C. törvény 169. § (1)(2) bekezdés alapján)
leteltét követő 15 napon
belül

munkaviszony
megszűnését követő 8 év
(a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 169. § (1)(2) bekezdés alapján)
leteltét követő 15 napon
belül

munkavállalók

munkaviszony
megszűnését követő 3 év
(munkajogi igény
elévüléséig) leteltét követő
15 napon belül

munkavállalók

véleményezéséről szóló
33/1998. (VI.24.) NM rendelet
6-7. §)

16.

Szabadságkarton
kezelt személyes adatok: név, munkaviszony
kezdete, munkavállaló születési ideje,
gyermekinek neve, születési ideje
kezelt különleges személyes adatok: -----------

17.

Számla
kezelt személyes adatok: név, lakcím
kezelt különleges személyes adatok: -----------

- cél:
annak megállapítása, hogy az
adott munkahelyen és
munkakörben végzett
tevékenység által okozott
megterhelés az érintett
számára milyen igénybevételt
jelent és annak képes-e
megfelelni
- jogalap:
adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése : a
(GDPR 6. cikk (1) c) pont): (a
Munka Törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény 134. §
(1) bekezdés)
- cél:
a szabadságok kiadásának év
közbeni követése
- jogalap:
adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése : a
(GDPR 6. cikk (1) c) pont): (az
általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII.
törvény 159. §
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munkaviszony
megszűnését követő 3 év
(munkajogi igény
elévüléséig) leteltét követő
15 napon belül

munkavállalók

munkaviszony
megszűnését követő 8 év
(a számvitelről szóló C.
törvény 169. § (1)-(2)
bekezdés alapján) leteltét
követő 15 napon belül

vevők

18.

Beléptető kártya (átadás visszavétel)
kezelt személyes adatok: név, törzsszám,
aláírás
kezelt különleges személyes adatok: -----------

19.

Felvásárló jegy
kezelt személyes adatok: név, adószám,
székhely, aláírás
kezelt különleges személyes adatok: -----------

- cél:
jogszabályi kötelezettség
teljesítése, értékesítésről
bizonylat kiállítása
- jogalap:
jogos érdek (GDPR 6. cikk (1)
bek. f) pont):az adatkezelő
területére történő belépés
engedélyezése, illetéktelen
személyek belépésének
megakadályozása

- cél:
belépési jogosultság
engedélyezése
- jogalap:
adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése : a
(GDPR 6. cikk (1) c) pont): (az
általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII.
törvény 202. §)
- cél:
jogszabályi kötelezettség
teljesítése, felvásárlási okirat
kiállítása
9

a munkaviszony
megszűnésének,
megszüntetésének napja

munkavállalók

kiállítás évét követő 8 év
(a számvitelről szóló C.
törvény 169. § (1)-(2)
bekezdés alapján) leteltét
követő 15 napon belül

egyéni vállalkozók

20.

Elszámoló lap munkabér
támogatáshoz
kezelt személyes adatok: név, születési hely,
idő, TAJ-szám,
kezelt különleges személyes adatok: -----------

21.

Jelenléti ív
kezelt személyes adatok: név,aláírás, érkezés,
távozás, ledolgozott idő, túlóra,
kezelt különleges személyes adatok: -----------

22.

Csoportos termelés elszámolás
kezelt személyes adatok: név, aláírás
kezelt különleges személyes adatok: -----------

23.

TB kiskönyv
„Igazolvány a biztosítási
jogviszonyról és az

- jogalap:
Szerződés teljesítése (GDPR 6.
cikk (1) b) pont) - támogatási
szerződés teljesítése
- cél:
munkabér támogatás igénylése
- jogalap:
jogos érdek (GDPR. 6. cikk 1.
bek. f) pont): a munkavállalók
ledolgozott rendes és
rendkívüli munkaidejének
nyilvántartása
- cél:
a munkavállalók ledolgozott
rendes és rendkívüli
munkaidejének nyilvántartása
- jogalap:
jogos érdek (GDPR. 6. cikk 1.
bek. f) pont): a hatékony
termelés biztosítása
- cél:
a munkavállalók
termelékenységének
megállapítása.
- jogalap:
adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése : a
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a támogatási szerződésben
rögzített időtartam leteltét
követő 15 napon belül

támogatással érintett
munkavállalók

tárgyévet követő 3 év
leteltét követő 15 napon
belül

munkavállalók

kiállítás évét követő 8 év
(a számvitelről szóló C.
törvény 169. § (1)-(2)
bekezdés alapján) leteltét
követő 15 napon belül

munkavállalók

munkaviszony
megszűnésének napján
átadásra kerül a volt

munkavállalók

egészségbiztosítási ellátásokról”
kezelt személyes adatok: Biztosított neve,
születéskori neve, Anyja születési neve,
születési helye, ideje, TAJ-szám, biztosításra
vonatkozó adatok (jogviszony kezdete,
megszűnése, szünetelésének időtartama),
egészségbiztosítási pénzellátásokra vonatkozó
adatok, gyermekápolási táppénzre vonatkozóan
adatok (gyermek neve, születési ideje, TAJszáma), egyedülállóságra vonatkozó adatok
(kezdő napja, megszűnése)
kezelt különleges személyes adatok: -----------

24.

TB kiskönyv hiánya esetén írásbeli
felhívás és nyilatkozat
kezelt személyes adatok: Felhívásban: név
Nyilatkozatban: azonosító adatok, aláírás
kezelt különleges személyes adatok: -----------

(GDPR 6. cikk (1) c) pont): (a
kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. (Eb.) törvény
végrehajtását 217/1997. (XII.
1.) kormányrendelet 37. §)
- cél:
jogszabályi kötelezettség
teljesítése (a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. (Eb.)
törvény végrehajtását
217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet 37. §)
- jogalap:
adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése : a
(GDPR 6. cikk (1) c) pont): (a
kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. (Eb.) törvény
végrehajtását 217/1997. (XII.
1.) kormányrendelet 37. § (5)
bek.)
- cél:
jogszabályi kötelezettség
teljesítése (a kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. (Eb.)
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munkavállaló részére

a felhívás keltétől
számított 5 év leteltét
követő 15 napon belül

munkavállalók

25.

Havi adó és járulékbevallás
kezelt személyes adatok: A bevallás
tartalmazza:
a természetes személy természetes
személyazonosító adatait (ideértve az előző
nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát,
a természetes személy adóazonosító jelét,
társadalombiztosítási azonosító jelét (a
továbbiakban: TAJ szám),
a biztosításban töltött idő tartamát, az
alkalmazás minőségének, jogcímének kódját,
valamint a természetes személy nyugdíjas
státuszát, a gyermekgondozási díj, a
gyermekgondozást segítő ellátás vagy az
örökbefogadói díj folyósítása melletti
munkavégzésének tényét, illetve azt, hogy
korhatár előtti ellátásban, szolgálati
járandóságban, táncművészeti életjáradékban
vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e,
továbbá az arányos szolgálati idő számításának
szükségességéről,
a természetes személy tekintetében az Szja tv.
29/A. § és 29/B. § szerinti kedvezmény
érvényesítéséhez szükséges következő adatokat:
a kedvezmény közös érvényesítésének tényét,
annak arányát,
a magzat kivételével minden eltartott

törvény végrehajtását
217/1997. (XII. 1.)
kormányrendelet 37. § (5) bek.)
- jogalap:
adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése : a
(GDPR 6. cikk (1) c) pont): (az
adózás rendjéről szóló 2017.
évi CL. Törvény 50. § (1a)-(2)
bek.)

- cél:
jogszabályi kötelezettség
teljesítése (az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. Törvény 50.
§ (1a)-(2) bek.), a munkavállaló
adó és járulék bevallása,
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az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. Törvény 78. §
(3) bekezdés, valamint a
202. § alapján a naptári
évnek az utolsó napjától
számított öt év leteltét
követő 15 napon belül

munkavállalók

(kedvezményezett eltartott) nevét, adóazonosító
jelét,
az arra vonatkozó adatot, hogy e személyek ideértve a magzatot is - a tárgyhónapban
eltartottnak, kedvezményezett eltartottnak,
illetve felváltva gondozott gyermeknek
minősülnek-e,
az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdése szerinti jogcímét
a családi kedvezmény közös érvényesítése
esetén a másik fél adóazonosító jelét,
a természetes személy tekintetében az Szja. tv.
29/C. § szerinti kedvezmény érvényesítéséhez
szükséges következő adatokat:
a házastárs nevét, adóazonosító jelét,
a kedvezmény igénybe vételének módjára
(egyedül, megosztással) vonatkozó döntést,
a természetes személy tekintetében az Szja tv.
29/D. § szerinti kedvezmény érvényesítéséhez
szükséges következő adatokat:
a kedvezményre jogosító valamennyi gyermek
nevét, adóazonosító jelét (adóazonosító jel
hiányában a természetes személyazonosító
adatait),
kezelt különleges személyes adatok: ----------26.

Kamerarendszer által rögzített
felvételek
kezelt személyes adatok: arcmás, magatartás

- jogalap:
az adatkezelő jogos érdeke
(GDPR. 6. cikk 1. bek. f) pont):
a vagyon védelme, a
jogsértések megelőzése,
észlelése és bizonyítása
érdekében, valamint az
13

rögzítés napját követő 3.
nap

munkavállalók és az
üzem kamerával
megfigyelt területére
belépő természetes
személyek

kezelt különleges személyes adatok: -----------

27.

Munkaköri leírás
kezelt személyes adatok: név,
munkakör/beosztás, aláírás

esetleges
üzemi/munkabalesetek
kivizsgálása
- cél:
a vagyon védelme, a
jogsértések megelőzése,
észlelése és bizonyítása
érdekében, valamint az
esetleges
üzemi/munkabalesetek
kivizsgálása
- jogalap:
adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése
(GDPR. 6. cikk 1. bek. f) pont):
a Munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény 212. §
(2) bekezdése alapján a
munkavállaló munkakörét az
ahhoz tartozó feladatok
részletes leírásával kell
meghatározni.

munkaviszony
megszűnését követő 3 év
leteltét követő 15 napon
belül

munkavállalók

A hozzájárulás
visszavonását követően
azonnal töröljük a kezelt

a Társaság
honlapjának „Karrier”
pontja alatt az

kezelt különleges személyes adatok: -----------

28.

Értesítés kérés árajánlatokról
honlapon keresztül

- cél:
Jogi kötelezettség teljesítése,
munkakörbe tartozó feladatok
meghatározása
- jogalap:
az érintett kifejezett
hozzájárulása (GDPR. 6. cikk
14

kezelt személyes adatok: email cím

kezelt különleges személyes adatok: -----------

29.

Értesítés kérés új receptekről a
honlapon keresztül
kezelt személyes adatok: email cím

1. bek. a) pont):
(„Feliratkozás”-ra kattintással)
- cél:
az érintettnek az
Adatkezelőnél lévő állás
ajánlatokról történő értesítése

- jogalap:
az érintett kifejezett
hozzájárulása (GDPR. 6. cikk
1. bek. a) pont):
(„Feliratkozás”-ra kattintással)
- cél:
az érintettnek az Adatkezelő
legújabb receptjeiről történő
értesítése

kezelt különleges személyes adatok: -----------

30.

Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

- jogalap:
az érintett kifejezett
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adatot (email cím)
Az értesítés küldéséről
leiratkozni (hozzájárulást
visszavonni) bármikor a
honlapon és jelen
tájékoztatóban megadott
elérhetőségeken tud az
érintett.
Tájékoztatjuk, hogy a
leiratkozás, hozzájárulás
visszavonása a
visszavonás előtti adatok
kezelését nem érinti.
A hozzájárulás
visszavonását követően
azonnal töröljük a kezelt
adatot (email cím)
Az értesítés küldéséről
leiratkozni (hozzájárulást
visszavonni) bármikor a
honlapon és jelen
tájékoztatóban megadott
elérhetőségeken tud az
érintett.
Tájékoztatjuk, hogy a
leiratkozás, hozzájárulás
visszavonása a
visszavonás előtti adatok
kezelését nem érinti.
A hozzájárulás
visszavonását követően

állásajánlatok
küldésére
feliratkozott
természetes
személyek

a Társaság
honlapjának
„Receptek” pontja
alapján a receptek
küldésére
feliratkozott
természetes
személyek

a Társaság
honlapjának

annak honlapján keresztül
kezelt személyes adatok: név, email cím,
telefonszám

kezelt különleges személyes adatok: -----------

hozzájárulása (GDPR. 6. cikk
1. bek. a) pont): („Elküldöm”re kattintással)
- cél:
az érintettnek az Adatkezelő
legújabb receptjeiről történő
értesítése

azonnal töröljük a kezelt
adatokat.
Az értesítés küldéséről
leiratkozni (hozzájárulást
visszavonni) a honlapon
és jelen tájékoztatóban
megadott elérhetőségeken
tud az érintett.
Tájékoztatjuk, hogy a
leiratkozás, hozzájárulás
visszavonása a
visszavonás előtti adatok
kezelését nem érinti.

„Kapcsolat”
pontjának, „Írj
nekünk” címe alatt
Társaságunkat
megkereső
természetes
személyek

-

2. Adatkezelések alapjául szolgáló, adatkezelések során alkalmazott jogszabályok:
A Társaság hatályos belső szabályzatai, valamint az alábbi jogszabályok előírásai alapján, illetve azok szerint kezeli az Ön személyes
adatait:
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
-

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

-

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

-

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

-

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

-

a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény

-

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

-

az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény

16

-

-

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló
33/1998. (VI.24.) NM rendelet,
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.

3. Az adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás:
Társaságunk, mint Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz kizárólag az arra jogosult, a Társaság alkalmazásában álló munkatársak
(munkaköri leírásban rögzítetten) férhetnek hozzá, ismerhetik meg.
Fenti adatkezelések közül az alábbi esetekben történnek adattovábbítások Társaságunknál:
Adatkezelés
Adatkezelés, adatbázis, nyilvántartás
sorszáma
megnevezése
1.
MUNKASZERZŐDÉS

2.

EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁS

8.

BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS

Személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettje,
az adattovábbítás jogszabályi vagy egyéb megalapozottsága
OFA-"Út a jövőbe 2019-0177 pályázat keretében Társaságunk
továbbítja az OFA Nonprofit Kft. részére az adatokat, mely oka,
szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, annak igazolása, hogy
Társaságunk végrehajtja a vállalt munkabér növekedést a
munkavállalók körében.
Kötelező az adatok átadása az illetékes elsőfokú állami adó- és
vámhatóság felé (elektronikus úton vagy az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon) a biztosítási jogviszony kapcsán, az
adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény és az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 11. §-a alapján.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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9.

adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. Törvény(Art) 1. számú
mellékletének 3. pontja, illetve a a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
szóló 2010. évi CXXII. Törvény 66. § (1) bekezdése alapján
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény 11. §-a,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII.
Törvény 66. § (1) bekezdése alapján
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény 11. §-a,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII.
Törvény 66. § (1) bekezdése alapján
OFA-"Út a jövőbe 2019-0177 pályázat keretében Társaságunk
továbbítja az OFA Nonprofit Kft. részére az adatokat, mely oka,
szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, annak igazolása, hogy
Társaságunk végrehajtja a vállalt munkabér növekedést a
munkavállalók körében.

SZEMÉLYI KEDVEZMÉNY (FOGYATÉKOSSÁGI)

10.

SZEMÉLYI KEDVEZMÉNY (CSALÁDI
ADÓKEDVEZMÉNY)

11.

BÉRLAP

17.

SZÁMLA

19.

FELVÁSÁRLÁSI JEGY

20.

ELSZÁMOLÓ LAP MUNKABÉR TÁMOGATÁSHOZ

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az
elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági
ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 13/A. §, illetve
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. Törvény
66. § (1) bekezdése alapján
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. Törvény
66. § (1) bekezdése, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
szóló 2010. évi CXXII. Törvény 66. § (1) bekezdése alapján
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fehérgyarmat
Járási hivatala részére a támogatási szerződésben foglaltak szerint
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21.

JELENLÉTI ÍV

25.

HAVI ADÓ ÉS JÁRULÉKBEVALLÁS

26.

KAMERARENDSZER ÁLTAL RÖGZÍTETT

OFA-"Út a jövőbe 2019-0177 pályázat keretében Társaságunk
továbbítja az OFA Nonprofit Kft. részére az adatokat, mely oka,
szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, annak igazolása, hogy
Társaságunk végrehajtja a vállalt munkabér növekedést a
munkavállalók körében.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. Törvény 50. § (1a)-(2) bek.),
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII.
Törvény 66. § (1) bekezdése alapján
adattovábbításra kizárólag jogszabály
felhatalmazása alapján kerülhet sor (pl. rendőrségi, bírósági eljárás)

FELVÉTELEK

Társaságunk az Ön fenti személyes adatait sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez nem továbbítja.
4. Adatbiztonsági intézkedések:
Társaságunk, mint adatkezelő a fenti adatkezelése biztonságának garantálására az alábbi technikai és szervezési intézkedéseket hozta
meg, annak érdekében, hogy az Ön kezelt személyes adatai véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést megakadályozza:
 a személyes adatok kezelésére alkalmazott számítógépen (laptopon) vírusvédelmet alkalmaz,
 a személyes adatok kezelésére alkalmazott számítógépen (laptopon) a belépésre felhasználónév, jelszó megadásával van
lehetőség,
 a személyes adatok kezelésére alkalmazott számítógépen (laptopon) képernyőzár alkalmazása (0-3 perc közötti) is történik,
 portaszolgálat működtetése és a belépések ellenőrzése történik,
 meghatározásra kerülnek az adatkezelési jogosultságok,
 továbbá az Ön személyes adatait tartalmazó dokumentumokat védjük minden illetéktelen fizikai hozzáféréstől, valamint a
környezeti hatásoktól (pl. víz, tűz, elektromos túlfeszültség).
Társaságunk mindezeken túl az Ön fenti személyes adatait bizalmasan kezeli, a személyes adatainak megőrzése, védelme érdekében
megtesz minden, az adatkezeléshez, adatvédelemhez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és
szervezési intézkedést.
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5. Társaságunk a fenti adatkezelések során az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:
1. Neve, címe, elérhetősége: "HAPPY BEARS" Egészségügyi, Oktatási, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság, 4900 Fehérgyarmat,
Vörösmarty u. 2. a. ép., amuzsai@yahoo.com
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: munkaköri/foglalkozás-egészségügyi vizsgálat elvégzése,
alkalmasság/alkalmatlanság igazolása
Érintett adatbázis, nyilvántartás: 15. sorszámú adatkezelés (Munkaköri alkalmassági vizsgálat)
2. Neve, címe, elérhetősége: R-Sentinel Kft. 4900 Fehérgyarmat, Akácfa utca 77. Telefon: +3620 348 49 69 Email: info@r-sentinel.hu
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: beléptető rendszer telepítése, működtetése, karbantartása
Érintett adatbázis, nyilvántartás: 18. sorsszámú adatkezelés (Beléptető kártya (átadás - visszavétel))
3. Neve, címe, elérhetősége: Szolex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 47. Telefon: +36-42-450-070;
+36-42-504-190, email: szolex@szolex.hu
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: az adatkezelést támogató SZOLGI vállalatirányítási rendszer
vonatkozásában program frissítés, karbantartás, szervízelés,rendszer felügyelet.
Érintett adatbázis, nyilvántartás: 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,16.,17.,25. sorszámú adatkezelések esetében
4. Neve, címe, elérhetősége: R-Sentinel Kft. 4900 Fehérgyarmat, Akácfa utca 77. Telefon: +3620 348 49 69 Email: info@r-sentinel.hu
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenységének leírása: kamerarendszer telepítése, működtetése, karbantartása
Érintett adatbázis, nyilvántartás: 26. sorszámú adatkezelés (Kamerarendszer által rögzített felvételek)
Az Adatfeldolgozó az Ön személyes adatait kizárólag a Társaságunk által meghatározott és szerződésben rögzített célból, Társaságunk
utasításai szerint kezelheti. Az adatkezelés vonatkozásában önálló döntési jogosultsággal nem rendelkezik, továbbá a vállalt feladatai
teljesítése során megismert személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.
6. Társaságunk automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem végez.

7. Az Ön, mint érintett jelen tájékoztatóban foglalt adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
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7.1. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében:
Amennyiben Társaságunk az Ön valamely személyes adatát az Ön hozzájárulása alapján kezeli, abban az esetben Ön jogosult a megadott
hozzájárulását bármikor korlátozás, indokolás nélkül visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy hozzájárulásának visszavonása nem
érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Amennyiben a visszavonással érintett személyes adatai kezelésének más, Társaságunk rendelkezésére álló jogalapja nincs, abban az
esetben az Ön hozzájárulásának visszavonásával érintett személyes adatait Társaságunk haladéktalanul és véglegesen törli, megsemmisíti,
melyet írásban, jegyzőkönyv felvételével dokumentál.
7.2. Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog
Ön, mint érintett jogosult arra, hogy a jelent tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül a Társaságtól tájékoztatást kérjen
arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy
megismerje azt, hogy a Társaság
a) milyen személyes adatait,
b) milyen jogalapon,
c) milyen adatkezelési céllal,
d) mennyi ideig kezeli, továbbá, hogy
e) a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a
személyes adatait,
f) milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben azokat nem az érintett bocsátotta a Társaság rendelkezésére),
g) a Társaság alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, amennyiben igen, jogosult megismerni annak logikáját, ideértve profilaktást is.
Társaságunk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja
rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
A Társaság az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Ön jogainak védelme érdekében köteles meggyőződni az érintett és a
hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő
betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az Ön azonosításához kötött.
7.3. A helyesbítéshez való jog
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Ön a jelent tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Társaságunk módosítsa (pontosítsa,
kiegészítse) valamely személyes adatát. Kérelmét haladéktalanul, de legfeljebb a beérkezést követő naptól számított egy hónapon belül
teljesítjük, és erről Önt az általa megadott elérhetőségen írásban értesítjük.
Ön indokolási kötelezettség nélkül gyakorolhatja e jogát, azonban ha az adott adatok módosítása jelentős érdekeket érinthet, joghatással
járhat Önre nézve, a helyesbítés megalapozottságának igazolása kérhető Öntől kiegészítő nyilatkozat útján.
Társaságunk egyben kéri Önt, hogy amennyiben a fenti kezelt személyes adataiban változás következik be, a jogszerű adatkezelés segítése
érdekében, a változásról minél rövidebb időn belül tájékoztassa Társaságunkat.
A kamerarendszer által rögzített felvételek (táblázat 26. sorszámú adatkezelése) esetében azonban, tekintettel a kezelt személyes adatokra
(arcmás, magatartás) ezek pontosítására, kiegészítésére nincs lehetőség.
7.4. A törléshez való jog
Az Ön kérelmére Társaságunk, mint Adatkezelő köteles az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni,
ha az alábbi esetek valamelyike fennáll:
a) a cél kiüresedett, már nincs szükség az adatra,
b) Ön visszavonja a hozzájárulását, így az adatkezelésnek megszűnik a jogalapja,
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen,
d) jogellenes az adatkezelés,
e) jogi kötelezettség teljesítése céljából törölni szükséges.
Az Ön törléshez való jogának gyakorlása alól kivételt képez, ha az adatkezelés szükséges. Az adatkezelés akkor szükséges, ha az alábbi
esetek valamelyikéhez elengedhetetlen:
a) véleménynyilvánítás szabadságához,
b) jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy közfeladat ellátásához,
c) közérdekből a népegészségügy területén,
d) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból,
e) jogi igények érvényesítéséhez szükséges.
7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
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Ön a jelent tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy Társaságunk, mint Adatkezelő korlátozza
az adatkezelést, ha
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (arra az időtartamra, amely lehetővé teszi, hogy Társaságunk ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát),
b) az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését,
c) Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez,
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és Társaságunknál még tart a vizsgálat.
7.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult az Ön által Társaságunk, mint Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokat megkapni:
a) tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban,
b) jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
c) kérheti, hogy Társaságunk az adatokat közvetlenül továbbítás az Ön által az Adatkezelőnek megadott másik adatkezelőhöz (ha ez
technikailag megvalósítható).
Az adathordozhatósághoz valló jog gyakorlásának jogszabályban rögzített feltételei:
 az adatkezelés jogalapja hozzájárulás vagy szerződés teljesítése kell, hogy legyen,
 és az adatkezelést automatizált, gépi eszközökkel végezzük.
7.7. A tiltakozáshoz való jog
Amennyiben az Ön fenti személyes adatai kezelésének jogalapja Társaságunk, mint Adatkezelő jogos érdeke (GDPR. 6. cikk 1. bek. f)
pont), úgy Ön a jelent tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül, saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozhat ezen adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint Társaságunk a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt
céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben Társaságunknak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, ellenkező esetben az adatkezelést Társaságunk,
mint Adatkezelő azonnal megszünteti.
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7.8. Érdekmérlegelések megtekintéséhez, hozzáféréséhez való jog
Amennyiben az Ön fenti személyes adatai kezelésének jogalapja Társaságunk, mint Adatkezelő vagy egy harmadik személy jogos érdeke
(GDPR. 6. cikk 1. bek. f) pont), Társaságunk a GDPR (47) preambulumbekezdése, valamint az 5. cikk (2) bekezdése alapján
érdekmérlegelést végez, melyet írásban dokumentál, érdekmérlegelési teszteket készít.
Ön Társaságunk székhelyén személyesen megtekintheti, vagy a jelent tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül,
írásban is kérheti Társaságunktól ezen érdekmérlegelési tesztek megküldését.
8. Az Ön beadványainak ügyintézési határideje
Amennyiben Ön a fenti adatkezelésekkel kapcsolatos valamely jogát gyakorolni kívánja és emiatt Társaságunkat, mint Adatkezelőt megkeresi,
Társaságunk az ilyen megkeresésekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül (kameraüzemeltetés általi adatkezelés
esetében 3 napon belül) válaszol.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő – kameraüzemeltetés általi
adatkezelés esetét kivéve - további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben Társaságunk a határidő meghosszabbításáról a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

9. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége:
9.1. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel Társaságunkkal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet
arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn, illetve,
hogy a személyes adatai kezeléséhez kapcsolódó jogainak érvényesítését Társaságunk korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére
irányuló kérelmét elutasította.
A bejelentést a Hatóság alábbi elérhetőségein teheti meg:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9,
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email: ugyfelszolgalat@naih.hu,
honlap: www.naih.hu
9.2. Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy
Önnek lehetősége van bírósághoz fordulni.
9.3. Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog
A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül Ön bírósághoz fordulhat Társaságunk, mint Adatkezelő székhelye szerinti bíróság
előtt. A pert az Ön lakóhelye (állandó lakcíme), tartózkodási helye (ideiglenes lakcíme) szerinti bíróságon is meg lehet indítani.
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