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A PentaVox Kft, figyelemmel a 2018. május 25.-i hatállyal érvénybe lépő, AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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,
általános adatvédelmi rendeletre,
a
továbbiakban Rendelet, valamint egyéb jogszabályi kötelezettségeink betartása
jegyében felülvizsgálta eddigi adatkezelését és adatvédelmi intézkedéseit.
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a cégünknél kezelt személyes és különleges
adatok tekintetében biztosítsa az adatvédelemre, az adatbiztonságra vonatkozó
jogszabályi és működési követelmények betartását, segítse ügyfeleink, megbízóink,
szerződéses partnereink egyéb kapcsolataink tájékozódását és betartatását.
Cégünk elkészíti az új jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő részletes Belső
Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát és az egyéb szükséges dokumentumokat,
hogy teljeskörűen megfeleljen az új előírásoknak.
Az új szabályozás 2018. május 25. napján lép hatályba.
Adatkezelési alapelveink
Személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie.
Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása
és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

adatkezelés

céljának

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
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kezelhető.
Az adatkezelés során arra alkalmas technikai vagy szervezési - így különösen az
adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító – intézkedések
alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő kezelését.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és —ha az
adatkezelés céljára tekintettel szükséges — naprakészségét, valamint azt, hogy az
érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Definíciók:
● 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.
● különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden
olyan adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási
vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes
adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi
azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a
természetes személyek szexuális életére vonatkozó személyes adatok,
● 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. Adatkezelésnek
minősül a fénykép-hang-képfelvétel, a személyazonosításra alkalmas jellemzők
gyűjtése
● adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és
egyszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és
végrehajtja vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja, amely önállóan vagy
másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza,

Tel.: +36 1 2721360
File: PENTAVOX Adatkezelési Tájékoztató.docx
Jóváhagyta: Káldi János
Page 2 of 9

H-1043 Budapest, Dugonics u. 11.
Date: 2018. 05. 25.
e-mail: info@gmail.com

Adatvédelmi Tájékoztató 2018.

● hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő
tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez
● nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon - centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt
állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
● adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vgy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel;
● adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az
adatokon végzik;
● adattovábbítás: az adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy
számára
● adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása
többé már nem lehetséges, az “elfeledtetéshez való jog” érvényesítése
● adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése, adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása
többé nem lehetséges;
● adathordozás: az adatkezelőtől kikért adatok továbbítása másik adatkezelőhöz
● címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szer, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik,
függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
● harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség,
vagy bármely más 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;
● 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;
● felügyeleti hatóság: egy tagállam által a rendelet előírásának megfelelően
létrehozott független közhatalmi szerv
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Az adatkezelés jogalapjai:
Személyes adatot az adatkezelő kizárólag valamely nevesített jogalapon kezelhet.
Személyes adat akkor kezelhető, ha:
- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez;
-

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

-

további jogalapok

A hozzájárulásnak bizonyíthatóan önkéntesnek, határozottnak, azaz egyértelműnek kell
lennie és kellő tájékozottságon kell alapulnia.
Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelőnek
kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.
Az adatkezelőnek a teljes működését átfogó adatnyilvántartást (adatleltárt) kell
készítenie és abban szükséges rögzíteni a jogalapot is, különös tekintettel arra, hogy az
érintetti jogok eltérőek lehetnek.
A cég különleges adatot is kezel azzal, hogy tevékenysége fontos részeként
egészségügyi méréseket végző és elemző készülékeket gyárt és forgalmaz. Itt a
személyes adatok kezeléséhez adott hozzájáruláson felül az érintettnek egyéb
tájékoztatást is meg kell adni arról, milyen módon és célból történik a különleges adatok
kezelése és speciális védelme.
A különleges adatok kezelésének különös szabályait a Belső Adatkezelési és
Adatvédelmi Szabályzat rögzíti.
További jogalapok
Bizonyos személyes adatokat az adatkezelő azért gyűjt és kezel, mert törvényi előírás
is elrendeli (Infotv. 5. § (1) b) pont). Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
(továbbiakban: Pmtv.), amely előírja az adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek
minősülő személyek ügyfél-átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes
adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat
megőrizze.
Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra, ill. a számviteli bizonylatok
megőrzésére vonatkozó törvényeken, mint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak
kezelése alapul a Pmtv. vagy más törvény rendelkezésén.
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A fentieken túl, a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a cég a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön
hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is
kezelheti.
Abban esetben, amikor az adatkezelés jogalapja az adatkezelő lényeges jogos érdeke,
az adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a
jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az
adatkezelő adott adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az
adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az adatkezelő erre irányuló
kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint információt ad az érintett részére a
jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

Az érintettek jogai és a jogérvényesítés lehetőségei
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy
rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai
vonatkozásában az alábbi jogokat gyakorolja:
a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését
megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat
az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
c) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes
adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
d) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes
adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való
jog),
e) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes
adatait az adatkezelő törölje (a törléshez való jog),
f) a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és
g) a bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog).
Az adatkezelő a fenti eseteket illetően értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető
és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott
tartalommal teljesíti.
Az érintett jogosult továbbá arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
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olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő,
amennyiben az adatkezelés szerződésen, hozzájáruláson alapul és egyúttal az
adatkezelés automatizált módon történik (Az adathordozhatósághoz való jog).
Az érintett a fent megjelölt kérelmét az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő,
amelynek teljesítése érdekében megtett intézkedésről az adatkezelő legkésőbb a
kérelem benyújtását követő 25 napon belül írásban nyújt tájékoztatást.
Név:
E-mail:
Levelezési cím:
Telefonszám:

Pentavox Kft. Káldi János
info@pentavox.hu
1043. Budapest, Dugonics utca 11.
+36 1 272 13 60

Adatvédelmi incidens
Az adatkezelő az adatkezelési tevékenységét úgy végzi, hogy a személyes adatok
integritása és bizalmas jellegének a sérülése semmilyen esetben ne történjen meg. Az
adatkezelő törekszik arra, illetve tevékenységét úgy végzi, hogy az adatvédelmi
incidens bekövetkezését megelőzze.
Az adatkezelő adatvédelmi incidens kezelési folyamatot működtet, melyet belső
szabályzatban rögzít. Az adatvédelmi incidensről nyilvántartást kell vezetni. A
nyilvántartásban a fent leírtakat kell rögzíteni.
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Jogorvoslat a nem megfelelő adatkezelés ellen:
1. Az érintett panaszt nyújthat be a hatósághoz
Az érintett jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás
esetén az adatkezelővel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál eljárást indíthat.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetőségei:
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:
+36 (1) 391-1400
Fax:
+36 (1) 391-1410
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu
URL:
http://www.naih.hu
2. Kártérítési igényt és sérelem díjat követelhet a bíróságtól
Az érintett bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye vagy a
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthat meg.
Minden olyan személy, aki a rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy
nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az
adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelésben érintett valamennyi
adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az e rendeletet sértő
adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az
adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az a rendeletben meghatározott,
kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő
jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy
a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség, azaz minden
szükséges intézkedést megtett a kár elhárítása érdekében, és az adekvát volt.
Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az
adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben és felelősséggel tartozik az
adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az
érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel
tartozik a teljes kárért. Ha valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó teljes kártérítést
fizetett az elszenvedett kárért, jogosult arra, hogy az ugyanazon adatkezelésben érintett
többi adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól visszaigényelje a kártérítésnek azt a részét,
amely megfelel a megállapított feltételek értelmében a károkozásért viselt felelősségük
Az eljárás megindítása előtt célszerű a feleknek megkísérelni a jogsérelem orvoslását.
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3. A hatóság bírságot szabhat ki.
A közigazgatási bírság maximuma 20 millió Euro. Annak eldöntésekor, hogy szükség
van-e közigazgatási bírság kiszabására, illetve a közigazgatási bírság összegének
megállapításakor minden egyes esetben kellőképpen mérlegelni kell a többek között.
A közigazgatási bírság összegének megállapításakor
kellőképpen mérlegelni kell a következőket tényezőket:

minden

egyes

esetben

a) a jogsértés jellege, súlyossága és időtartama, figyelembe véve a szóban forgó
adatkezelés jellegét, körét vagy célját, továbbá azon érintettek száma, akiket a
jogsértés érint, valamint az általuk elszenvedett kár mértéke;
b) a jogsértés szándékos vagy gondatlan jellege;
c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó részéről az érintettek által elszenvedett
kár enyhítése érdekében tett bármely intézkedés;
d) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó felelősségének mértéke, figyelembe
véve az általa foganatosított technikai és szervezési intézkedéseket;
e) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó által korábban elkövetett releváns
jogsértések;
f) a felügyeleti hatósággal a jogsértés orvoslása és a jogsértés esetlegesen
negatív hatásainak enyhítése érdekében folytatott együttműködés mértéke;
g) a jogsértés által érintett személyes adatok kategóriái;
h) a felügyeleti hatóság milyen módon szerzett tudomást a jogsértésről, különös
tekintettel arra, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó jelentette-e be a
jogsértést, és ha igen, milyen részletességgel;
i) ha az érintett adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben korábban ugyanabban a tárgyban - elrendelték a fenti intézkedések valamelyikét, és
mennyire felel meg a tevékenysége a szóban forgó intézkedéseknek;
j) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tartotta-e magát a jóváhagyott
magatartási kódexekhez, vagy a jóváhagyott tanúsítási mechanizmusokhoz;
k) melyek az eset körülményei szempontjából releváns egyéb súlyosbító vagy
enyhítő tényezők, például a jogsértés közvetlen vagy közvetett
következményeként szerzett pénzügyi haszon vagy elkerült veszteség.
Az adatok tárolása
Az adatok tárolása történhet elektronikus úton, valamint mechanikusan az erre kijelölt,
biztonságos helyen tartott és zárható dokumentumtároló szekrényekben.
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Elektronikus úton történő dokumentumtárolás
Az adatokat kizárólag az arra jogosult személyek rögzíthetik az erre a célra kialakított
elektronikus adatbázisban.
Az adatok rögzítésére jogosult személyek nevéről, felhasználónevéről, a jogosultság
kezdetének és megszűnésének időpontjáról, valamint a jogosultság jogalapjáról az
adatkezelő nyilvántartást vezet.
A cégnél az ügyvezető jogosult az elektronikus adatbázis kezelésére. A cég minden
digitális eszközön tárolt személyes adatot a cég székhelyén levő irodahelyiségben tart.
Az irodaházban éjjel-nappali portaszolgálat működik, az iroda ajtaja munkaidő után
zárva van, a számítógépeket 2 havonta frissített belépési jelszó védi.
Manuálisan történő dokumentumtárolás
A személyes adatokat tartalmazó, papíralapú dokumentumokat a cég a fenti pontban
leírt biztonságos irodahelyiségben őrzi, zárható dokumentumtárolókban.
A manuálisan tárolt adatokhoz a következő személyek férhetnek hozzá:
Balla Gábor, Káldi János, Speck Gyula, Molnár Dávid a cég alkalmazottjai vagy
megbízottjai, aki(k) a Társaság nevében vagy érdekében adatkezelést végeznek, vagy
munkakörük, feladatkörük azzal összefüggésbe hozható.
Az adatkezeléssel megbízott személy nyilvántartást vezet és a jogosultságról az
illetékes személyeket írásban tájékoztatja. A tájékoztatásban ki kell térni arra, hogy az
érintett személy mely adatokhoz és milyen célból lehet hozzáférni.
Az érintett személyek a tudomásukra jutott adatokat 3. személyeknek nem adhatják ki.
Az adatkezeléssel és adatbiztonsággal kapcsolatos ügymenetét a cég külön részletes
Belső Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban rögzíti, melyet minden érintett és
érdekelt megismerhet.
A cég jelen Tájékoztatót megjeleníti a honlapján és/vagy egyéb módon eljuttatja azt
meglévő és jövőbeli ügyfeleihez.
2018.május 25.
PentaVox Kft.
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