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ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT
SILA FRONT-CAR KFT Kft. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) belső adatkezelési
folyamatainak nyilvántartása és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi Adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) alkotja.
Adatkezelő megnevezése: SILA FRONT-CAR KFT.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 05-09-020985
Adatkezelő székhelye: 3508 Miskolc, Rodostó u. 18.
Adatkezelő telephelye: 3508 Miskolc, Futó utca 72.
Adatkezelő e-elérhetősége: silafrontcar@gmail.com
Adatkezelő képviselője: Sipos László ügyvezető
Jelen rendelkezéseket a Társaság többi szabályzatának előírásaival összhangban kell értelmezni.
Amennyiben a személyes adatok védelmével kapcsolatosan ellentmondás áll fent jelen
rendelkezések és a bármely más, jelen szabályzat hatálybalépése előtt hatályba lépett szabályzat
előírásai között, úgy abban az esetben jelen rendelkezések az irányadóak.
Jelen szabályzatban használt rövidítések:
Infotv.

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény

Mt.

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény Mvt. a
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

Ptk.

a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Sztv. a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Szvtv.

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

GDPR vagy Rendelet

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

NAIH vagy Hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1. A szabályzat célja és hatálya

A Társaság jelen szabályzat megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja az Infotv. 15. §
-ában meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.
A szabályzat célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Társaság által kezelt,
illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A szabályzattal a Társaság
biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, az adatvédelem alkotmányos
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elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja akadályozni az adatokhoz
való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát.
A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság minden olyan folyamatára, amely során az Infotv. 3. §
2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.
A szabályzat időbeli hatálya 2019. január 2-től visszavonásig tart.

2. Fogalmak

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Infotv.-ben és a GDPR-ban meghatározott
értelmező fogalommagyarázatokkal, így különösen:
-

-

-

-

-

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele; - Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
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 adaton végzik;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai
Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem
részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
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;
Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára
vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy
egészségi állapotáról;
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;
Képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő
vagy adatfeldolgozó által írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely
az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e
rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;
Kötelező erejű vállalati szabályok: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat,
amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő
vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon
vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon
csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen
továbbítások sorozata tekintetében követ;
Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált
vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető;
Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez,
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-

-

egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy
előrejelzésére használják;
Releváns és megalapozott kifogás: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal
kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve, hogy az adatkezelőre vagy
az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a
kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira
és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására
jelentett kockázatok jelentőségét;
Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a
jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő
Társaságokat és egyesületeket is;

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály (jelen szabályzat megalkotásakor az
Infotv. és a GDPR) fogalommagyarázatai eltérnek jelen szabályzat fogalommagyarázataitól, akkor a
jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadók.

3. Az adatkezelések szabályai

Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga,
így a Társaság eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez
adatkezelést.
Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van
lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az
adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.
A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden
szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az
adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A törlésről a Társaságnak az
adatot ténylegesen kezelő munkavállalója gondoskodik. A törlést az adatkezelő képviselője végezheti
el.
A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli –
hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel. A Társaság az adat felvétele
előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját. A
Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az
adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a
megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz
hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni (2. sz.
melléklet).
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.
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4. A Társaság adatvédelmi rendszere

A Társaság mindenkori vezető tisztségviselője a Társaság sajátosságainak figyelembevételével
meghatározza az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő
tevékenységre vonatkozó feladat és hatásköröket.
A szabályzatban előírtak betartatásáért az adatkezelés képviselője a felelős. A Társaság a munkája
során gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba,
továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az
jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható,
megsemmisíthető.
A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét az adatkezelés képviselője látja el. A Társaság az
adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét közzéteszi honlapján.

A Társaság ügyvezetője az adatvédelemmel kapcsolatosan:
a) felelős az érintettek Infotv.-ben meghatározott jogainak gyakorlásához szükséges feltételek
biztosításáért;
b) felelős a Társaság által kezelt személyes adatok védelméhez szükséges személyi, tárgyi és
technikai feltételek biztosításáért;
c) felelős az adatkezelésre irányuló ellenőrzés során esetlegesen feltárt hiányosságok vagy
jogszabálysértő körülmények megszüntetéséért, a személyi felelősség megállapításához
szükséges eljárás kezdeményezéséért, illetve lefolytatásáért;
d) kiadja a Társaság adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályait.

Az adatvédelmi képviselő adatvédelemmel kapcsolatos feladatai:
a) segítséget nyújt az érintett jogainak biztosításában;
b) kezdeményezi NAIH felé az Infotv.-ben meghatározott nyilvántartásba vételi eljárás
lefolytatását;
c) jogosult jelen szabályzatot betartatni;
d) vezeti az adattovábbítási nyilvántartást;
e) figyelemmel kíséri az adatvédelemmel és információszabadsággal kapcsolatos
jogszabályváltozásokat, ezek alapján indokolt esetben kezdeményezi jelen szabályzat
módosítását;
f) közreműködik a NAIH-tól a Társasághoz érkezett megkeresések megválaszolásában és a NAIH
által kezdeményezett vizsgálat, illetve adatvédelmi hatósági eljárás során;
g) ellenőrzi az adatvédelmi jogszabályoknak, valamint a Társaság belső szabályzatainak való
megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését;
h) együttműködik a NAIH-val;
i) az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a NAIH felé, valamint
bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat le.
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Adatvédelmi incidens kezelése
Adatvédelmi incidens észlelése és jelentése
A Társaság minden munkavállalója – beleértve az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyeket is
– köteles a Társaságon belül történt adatvédelmi incidenst haladéktalanul jelenteni.
A bejelentés tartalmazza a bejelentő nevét, telefonszámát, beosztását, valamint az incidens tárgyát,
rövid leírását. A bejelentés adatvédelmi képviselőhöz érkezését követően az adatvédelmi képviselő
haladéktalanul megkezdi az adatvédelmi incidens kivizsgálását és értékelését.
Adatvédelmi incidens kivizsgálása, értékelése
Az adatvédelmi képviselő felhívására a bejelentő köteles megadni: az adatvédelmi incidens
bekövetkezésének időpontját és helyét, az adatvédelmi incidens által érintett adatok körét,
mennyiségét, az adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és számát, várható hatását.
A vizsgálatnak tartalmaznia kell, hogy az adatvédelmi incidens magas kockázattal jár-e az érintettek
jogaira és kötelezettségeire, milyen jellegű kockázatról van szó és szükséges-e az érintettek
tájékoztatása az incidensről. Amennyiben nem szükséges az érintettek tájékoztatása, a vizsgálatnak
tartalmazni kell ennek indokait is. A vizsgálat eredményeként az adatvédelmi képviselő megteszi a
szükséges intézkedéseket.
A vizsgálatot legkésőbb a bejelentés adatvédelmi tisztviselőhöz érkezésétől számított három
munkanapon belül be kell fejezni és a vizsgálat eredményéről a Társaság vezető tisztségviselőjét az
adatvédelmi tisztviselő tájékoztatja.

Az adatvédelmi incidens nyilvántartása
Az adatvédelmi incidensről az adatvédelmi képviselő nyilvántartást vezet.
A nyilvántartás tartalmazza:
-

az érintett személyes adatok körét,
az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
az adatvédelmi incidens időpontját,
az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
az elhárítására megtett intézkedéseket és
egyéb jogszabályban előírt adatokat.

Az adatvédelmi incidens bejelentése a Hatóság részére
Az adatvédelmi képviselő az adatvédelmi incidenst a bekövetkezését követően haladéktalanul, de
legkésőbb az incidens bekövetkezésétől számított 72 órán belül bejelenti a Hatóság részére, kivéve,
ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg határidőben, az adatvédelmi képviselő
köteles ennek okát igazolni a Hatóság részére.
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A Hatósági bejelentésnek tartalmaznia kell:
-

az adatvédelmi incidenssel érintett adatok körét és hozzávetőleges számát,
az adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és hozzávetőleges számát,
az adatvédelmi incidens jellegét, körülményeit,
az adatvédelmi képviselő nevét és elérhetőségét,
az adatvédelmi incidens valószínűsíthető következményeit és
az adatvédelmi incidens orvoslására és enyhítésére megtett intézkedéseket.

Az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha a vizsgálat eredményeként megállapítást nyert, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve és az érintettek
tájékoztatása szükséges, az adatvédelmi képviselő haladéktalanul értesíti az érintetteket.
Nem kell az érintetteket tájékoztatni:
-

-

ha a Társaság olyan technikai, szervezési, védelmi intézkedéseket hajtott végre az érintett
adatokra vonatkozóan, amelyek megakadályozzák az illetéktelen személyek számára való
hozzáférést az adatokhoz vagy megakadályozzák az adatok értelmezhetőségét.
ha az adatvédelmi incidens bekövetkezését követően a Társaság olyan intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy a feltárt adatkezelési kockázat valószínűsíthetően nem valósul meg.
ha a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ebben az esetben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, mely tájékoztatás
elektronikus úton is megtörténhet.

Kockázatelemzés
A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az Adatkezelő kötelezettsége a kockázatelemzés,
amelynek lépései a következők:
-

a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kockázatok azonosítása,
kockázati lista felállítása,
az egyes kockázatok valószínűsíthető fő okainak és várható negatív hatásainak
meghatározása
ezek alapján a preventív és a korrektív kockázatkezelési folyamatok kidolgozása.

A kockázatelemzés végrehajtásáért az adatvédelmi képviselő felel.
Amennyiben az elvégzett hatásvizsgálat azt állapítja meg, hogy az adatkezelési folyamat
valószínűsíthetően magas kockázattal jár, akkor a Társaság az adatkezelési folyamat megkezdését
megelőzően konzultációt kezdeményez a Hatósággal.
A konzultáció kezdeményezése során a Társaság csatolja:
-

az elvégzett kockázatelemzést és annak várható hatását,
az adatvédelmi tisztviselő nevét, elérhetőségét,
az adatkezelési folyamatban részt vevő adatkezelő(k), adatfeldolgozó(k) feladatköreinek
felsorolását,
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-

az adatkezelés célját, módját és - az érintettek jogainak, szabadságainak biztosítása
védelmében hozott intézkedéseket, garanciákat.

Érdekmérlegelés
Az Infotv. rendelkezései szerint lehetőség van hozzájárulás nélküli adatkezelésre, ha ezt valamilyen
jogos érdek lehetővé teszi, feltéve, hogy az Adatkezelő eleget tesz tájékoztatási kötelezettségének.
Az adatkezelés jogalapjának vizsgálata során a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a)-f) pontjai az irányadók.
Amennyiben a jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja jelenti, az adatkezelési folyamat akkor
és annyiban lesz jogszerű, amennyiben 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.
Az adatkezelés jogszerűségének vizsgálatához a Társaság elvégez egy érdekmérlegelési tesztet, mely
során az adatkezelés céljának szükségességét és az érintettek jogainak és szabadságainak arányos
mértékű korlátozását vizsgálja és megfelelően alátámasztja. Az érdekmérlegelési teszt során a
Társaság azonosítja jogos érdekét az adatkezeléshez, valamint a súlyozás ellenpontját képező
érintetti érdeket és az érintett alapjogot. Az egymással ellentétes jogok és érdekek súlyozásának
feltételét mindig az adott eset sajátos körülményeire való tekintettel vizsgálja a Társaság.
A Társaság a mérlegelés során figyelembe veszi különösen a kezelt, illetve kezelendő adat
természetét és szenzitív jellegét, nyilvánosságának mértékét, az esetlegesen bekövetkező
szabálysértés súlyosságát stb. Az érdekmérlegelési teszt részeként a szükségesség és arányosság
vizsgálatát is elvégzi a Társaság, amelynek értelmében a személyes adatok védelme alóli kivételeknek
és a védelem korlátozásainak a feltétlenül szükséges mérték határain belül kell maradniuk.
A kezelhető adatok jellege és mennyisége nem haladhatja meg a jogszerű érdekek érvényesítése
céljából szükséges mértéket. Az arányosság vizsgálata a célok és a megválasztott eszközök közötti
kapcsolat értékelését foglalja magában. A választott eszközök a szükségesség mértékét nem
haladhatják meg, azonban az eszközöknek is alkalmasnak kell lenniük a meghatározott cél elérésére.
A súlyozás elvégzése alapján a Társaság megállapítja, hogy kezelhető-e a személyes adat.
A teszt eredményéről az érintettek tájékoztatást kapnak, melyből egyértelműen kiderül, hogy mely
jogos érdek alapján és miért tekinthető arányos korlátozásnak az, hogy a Társaság az érintett
beleegyezése nélkül kezeli a személyes adatot, tehát a Társaság adatkezeléséhez fűződő jogos érdeke
miért múlja felül az érintett érdekeit, illetve jogait.
A Társaság tájékoztatja az érintetteket a hozzájárulás hiányára tekintettel alkalmazott adatvédelmi
garanciákról és az adatkezelés elleni tiltakozás lehetőségeiről. Nem írható elő az ellentétes érdekek
és jogok közötti súlyozás eredménye anélkül, hogy eltérő eredményt tenne lehetővé a Társaság az
adott eset sajátos körülményeire tekintettel, ezért a Társaság minden egyes esetben külön
érdekmérlegelési tesztet végez el.
Lehetséges forgatókönyv, melytől való eltérés jogát a Társaság fenntartja:
1. lépés: a Társaság a tervezett adatkezelés megkezdése előtt áttekinti, hogy a célja elérése
érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése: rendelkezésre állnak-e olyan
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2.
3.
4.

5.

6.

alternatív megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül
megvalósítható a tervezett cél
lépés: a Társaság a jogos érdekét a lehető legpontosabban meghatározza.
lépés: a Társaság meghatározza, hogy mi az adatkezelés célja, milyen személyes adatok, meddig
tartó adatkezelését igényli a jogos érdek.
lépés: a Társaság meghatározza, hogy az érintetteknek mik lehetnek az érdekeik az adott
adatkezelés vonatkozásában (például azok a szempontok, amelyeket az érintettek
felhozhatnának az adatkezeléssel szemben).
lépés: a Társaság elvégzi jogos érdekeinek és az érintettek érdekeinek, alapjogainak súlyozását
és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e. A Társaság meghatározza, hogy
miért korlátozza arányosan a Társaság jogos érdeke – és az ennek alapján végzett adatkezelés –
a 4. lépésben meghatározott érdekelti jogokat, várakozásokat.
lépés: a Társaság meghatározza, mely garanciák biztosíthatják az adatkezelés szükségességétarányosságát (természetesen más garanciális intézkedések is alkalmazhatók).

Személyazonosító igazolványok fénymásolása
A Társaság – összhangban a NAIH álláspontjával – nem készít fénymásolatot személyazonosító
igazolványokról. A hatósági okmányról készített fénymásolat nem alkalmas a természetes személyek
azonosítására, mivel az egyén személyes jelenléte elengedhetetlen a hatósági igazolvány alapján
történő személyazonosításhoz. Az arcképes hatósági igazolvány értelemszerűen csak akkor
rendelkezik bizonyító erővel, ha annak alapján a Társaság megbizonyosodhat arról, hogy az
igazolványon szereplő személy képmása és az igazolványt felmutató személy megegyeznek. Egy
hatósági igazolványról készített másolat nem rendelkezik bizonyító erővel arról, hogy hiteles
másolata egy érvényes hatósági igazolványnak.
Az adatrögzítés és az adatminőség elvének megtartása céljából a Társaság azonban az azonosító
igazolványokról maszkolt fénymásolatot (vagy szkennelt képet – együtt: fénymásolat) készíthet. A
fénymásolás során a Társaság az igazolvány csak azon részeit hagyja fénymásolásra alkalmas, a
továbbiakban olvasható állapotban, amely adatokat az érintett egyébként is köteles magáról
megadni. A fénymásolat ebben az esetben az adategyeztetés céljából készül. A fénymásolatot a
Társaság azonnal és visszavonhatatlanul törli vagy megsemmisíti, a maszkolt igazolványfénymásolatokon szereplő adatok a Társaság által kijelölt munkatársa általi összehasonlítását, de
legkésőbb a fénymásolat készültét követő 90 nap elteltével.

5. Adatbiztonsági szabályok

Fizikai védelem
A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi intézkedéseket
alkalmazza:
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-

-

az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más
számára fel nem tárhatóak;
a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott
helyiségben helyezi el;
a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;
a Társaság adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan
helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát
bezárja;
a Társaság adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú
adathordozót elzárja;
amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan
tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza a Társaság.

Amennyiben a papíralapon tárolt személyes adat kezelésének célja megvalósult, úgy a Társaság
intézkedik a papír megsemmisítéséről a belső szabályzatnak megfelelően.

Informatikai védelem
A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi
intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:
-

-

az adatkezelés során használt számítógépek a Társaság tulajdonát képezik, vagy azok fölött
tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír a Társaság;
a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható
jogosultsággal - legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak
cseréjéről Társaság rendszeresen, illetve indokolt esetben gondoskodik;
az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül;
amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot
tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető;
a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból napi mentést végez;
a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik;
a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza
illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

6. Beépített adatvédelem

A Társaság már az adatkezelés tényleges megkezdése előtt is figyelemmel van a GDPR előírásaira. A
beépített adatvédelem a Társaság saját, olyan belső eljárásainak az összessége, amivel - a külső
szabályozásoktól függetlenül is - igyekszik megfelelni annak, hogy az érintett magánszféráját minél
jobban védje.
A természetes személyeket személyes adataik kezelése tekintetében megillető jogok és szabadságok
védelme megköveteli a GDPR követelményeinek teljesítését biztosító megfelelő technikai és
szervezési intézkedések meghozatalát. Az említett intézkedések magukban foglalják a személyes
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adatok kezelésének minimálisra csökkentését, a személyes adatok funkcióinak és kezelésének
átláthatóságát.
Az adatkezelésnek átláthatónak, az adatvédelemnek proaktívnak kell lennie, és az adat teljes
életciklusát fel kell ölelnie, vagyis a teljes folyamatnak része kell, hogy legyen. A Társaság a tudomány
és a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre,
körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó
valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével, mind az adatkezelés módjának
meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési
intézkedéseket –
a) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas
jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
b) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való
hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai intézkedések hatékonyságának
rendszeres tesztelésére szolgáló eljárást hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek,
például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények
teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés
folyamatába.
A Társaság megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy
alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott
konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött
személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és
hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes
adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak
hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.
Adattovábbítás esetén a megfelelőségi határozat hiányában a Társaság vagy az adatfeldolgozó a
megfelelő garanciák érintett számára való biztosítása útján gondoskodik az adatvédelem harmadik
országbeli hiányosságainak ellensúlyozásáról.
A garanciák biztosítják az adatvédelmi követelményeknek való megfelelést, és az Európai Unión belüli
adatkezelés esetén biztosított jogokkal azonos szintű jogokat biztosítanak az érintettek számára,
beleértve az érintettek jogainak érvényesíthetőségét és a hatékony jogorvoslat lehetőségét, ezen
belül ideértve azt, hogy az érintettek hatékony közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot vehessenek
igénybe és kártérítést igényelhessenek az Európai Unióban vagy egy harmadik országban. A garanciák
különösen a személyes adatok kezelésére vonatkozó általános elveknek, valamint az alapértelmezett
adatvédelem elveinek való megfelelésre vonatkoznak.
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7. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását a
Társaság feltüntetett elérhetőségein.
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított legkésőbb 25 –
tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.
A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben
az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg. A tájékoztatás főszabály szerint
ingyenes, költségtérítést a Társaság csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben
számíthat fel.
A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból
utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással,
írásban kerül sor.
A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő - amennyiben a szükséges adatok és az azokat
bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében
meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.
Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb
5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás
megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő az Infotv. 21. § (3) bekezdésében
meghatározottak szerint jár el.
A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által
okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az Adatkezelő mentesül az
okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy
a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan
ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes törvényszéknél élhet.
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8. A Társaság tevékenysége

A Társaság tevékenyége alábbi szolgáltatási tevékenységet látja el:
- autójavítás, karbantartás és szerviz.

9. A Társaságnál megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye: 3508 Miskolc, Futó u. 72.
Adatfeldolgozás, adattovábbítás:
Az adott adatkezelésekhez kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások címzettjeit a
szabályzat 1/a. sz. melléklete tartalmazza.

9.1.

Szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

A gépjárművekkel kapcsolatos szolgáltatáshoz természetes személyek ügyféladatait veszi fel a
Társaság.

A számlázási tevékenység
Az ügyfelek részére a papíralapú számlát a Társaság maga állítja ki, nem vesz igénybe külső
szolgáltatót.

adatkezelés célja: az érdeklődők és a vásárlók nyilvántartása, a gépjármű kártörténetek nyomon
követése, az ügyfelek magasabb szintű kiszolgálása, kapcsolattartás
kezelt adatok köre: név, születési hely, idő, lakcím, gépjárműforgalmi engedély adatai, jogosítvány
száma, egyéb szervezetek vonatkozásában név, székhely, képviselő neve, számlázásra és díjfizetésre
vonatkozó adatok,
adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
adattárolás határideje: 1 év
adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan
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9.2.

Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az ügyfelek által igénybe vehető panaszbejelentés módjai:
Szóbeli panasz:
a) személyesen a telephelyen
Telephely: 3508 Miskolc, Futó u.72.
Ügyfélfogadás:
•
•
•
•
•

hétfő 8.00 - 16.00
kedd 8.00 – 16.00
szerda 8.00 – 16.00
csütörtök 8.00 – 16.00
péntek 8.00 – 16.00

Telefon: 06 70 362 0143
A szóbeli panaszt a Társaság azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a
panasz kezelésével nem ért egyet vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges a panaszról
jegyzőkönyv készül, melynek egy másolati példányát a Társaság átadja a fogyasztónak. Személyes
ügyintézés az ügyfélszolgálati irodában és az ügyfélszolgálati pontokon biztosított.
A panaszról felvett jegyzőkönyv a következőket tartalmazza:
a)
b)
c)
d)

az ügyfél neve;
az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;
a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő
rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás
teljeskörűen kivizsgálásra kerüljön;
e) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
f) a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt
szóbeli panasz esetén elvárt);
g) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje. A fogyasztóvédelmi panaszról felvett jegyzőkönyv
mintáját a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Írásbeli panasz
a) személyesen: a telephelyen
b) postai úton (3508 Miskolc, Rodostó u.18.)
c) elektronikus levélben (silafrontcar@gmail.com)
Írásbeli panasz esetén a panasz elbírálásához szükséges a konkrét ügy pontos leírása, több kifogás
esetén azok, illetve indokaik elkülönített rögzítése, továbbá a határozott igény megjelölését és a
panaszban foglaltakat alátámasztó dokumentumok másolatát is mellékelni kell a beadványhoz.
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Amennyiben a panasznak voltak előzményei, az ezekkel kapcsolatos információkat is kéri a Társaság
Az írásbeli panasz érvényességi kelléke az ügyfél aláírása.
Az írásbeli panasz képviselő vagy meghatalmazott útján való benyújtása esetén, a panasz kérelmen a
meghatalmazottként eljáró természetes személy nevét is fel kell tüntetni, továbbá a kérelemhez
csatolni kell a meghatalmazott aláírásával ellátott - legalább két tanú által aláírt, illetve saját kezűleg
írt és aláírt - eredeti meghatalmazást. Írásbeli panasz esetén a Társaság a panaszügyet érdemben
megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontját és érdemi döntését/intézkedését pontos
indoklással ellátva, a panasz közlését követő 15 napon belül írásban megküldi az ügyfél részére.
A Társaság a panaszkezelés során igyekszik a legrövidebb határidők betartásával eljárni és biztosítja,
hogy döntése során a hatályos jogszabályok szerint vizsgálja ki, orvosolja vagy utasítja el a panaszt.
Panaszügyben hozott döntését közérthetően és egyértelműen indokolva, valamennyi felvetett
problémára reagálva küldi meg ügyfelei részére.
A Társaság a panaszkezelés során különösen az alábbi adatokat kérheti az ügyféltől:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

neve;
ügyfélszám;
lakcíme, székhelye, levelezési címe;
telefonszáma;
értesítés módja;
panasszal érintett szolgáltatás;
panasz leírása, oka;
panaszos igénye;
a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok
másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre;
j) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás;
k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat

adatkezelés célja: ügyfélpanaszok felvétele, szolgáltatási tevékenységgel összefüggő panaszkezelés
intézése
kezelt adatok köre: ügyfél neve, lakcíme, székhelye, levelezési címe, telefonszáma, értesítés módja,
panasszal érintett szolgáltatás, panasz leírása, oka, panaszos igénye, a panasz alátámasztásához
szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll
rendelkezésre, meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás, a panasz
kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintett hozzájárulása, valamint a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (6)-(7) bekezdése
adattárolás határideje: a panasz megválaszolásától számított - fogyasztóvédelmi törvény szerinti - 5
év
adattárolás módja: elektronikus és papíralapú
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9.3.

Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja a munkaviszony létesítése, fenntartása és
megszüntetése.

Személyazonosító igazolványok fénymásolása
A Társaság – összhangban a NAIH álláspontjával – nem készít fénymásolatot személyazonosító
igazolványokról. A hatósági okmányról készített fénymásolat nem alkalmas a természetes személyek
azonosítására, mivel az egyén személyes jelenléte elengedhetetlen a hatósági igazolvány alapján
történő személyazonosításhoz. Az arcképes hatósági igazolvány értelemszerűen csak akkor
rendelkezik bizonyító erővel, ha annak alapján a Társaság megbizonyosodhat arról, hogy az
igazolványon szereplő személy képmása és az igazolványt felmutató személy megegyeznek. Egy
hatósági igazolványról készített másolat nem rendelkezik bizonyító erővel arról, hogy hiteles
másolata egy érvényes hatósági igazolványnak.
Egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos egészségügyi adatok kezelése
Az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos adatokat a Társaság nem ismeri meg, és nem kezeli
egyetlen érintett adatát a célon túlterjeszkedő mértékben. A Társaság az egészségügyi alkalmasság
eldöntése céljából egészségügyi szolgáltatótól származó alkalmassági eredmény alapján dönt az adott
(leendő) munkavállaló egészségügyi alkalmasságáról. A Társaság csak az egészségügyi alkalmasság
tényét bizonyító adatot kezeli. Amennyiben a munkaszerződés megkötésének folyamata során derül
ki, hogy az adott érintett alkalmatlan a munkakör betöltésére, ezért a munkaviszony nem jön létre
vagy ennek hatására szűnik meg, úgy az adatkezelés határideje és módja is ezzel párhuzamos.
A munkaviszony fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos adatkezelések
A Társaság a munkavállalóiról személyzeti, valamint bér- és munkaügyi nyilvántartást vezet. A
bérszámfejtést a Társaság saját maga végzi. A felvett munkavállalók adatait elektronikusan és
papíralapon is tárolja a Társaság. A munkavállalóknak azon személyes adatai kerülnek felvételre,
amelyek a munkaviszony létesítéséhez szükségesek. A személyzeti nyilvántartás a munkaviszonyra,
illetve foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra (pl. önálló tevékenységként végzett megbízás,
vállalkozás stb.) vonatkozó tények dokumentálására szolgáló adatkezelés. A személyzeti nyilvántartás
adatai a munkavállaló munkaviszonyával kapcsolatos tények megállapítására és statisztikai
adatszolgáltatásra használhatók fel. A személyzeti nyilvántartás a Társaság valamennyi
munkavállalójának adatait tartalmazza. A munkavállalók adatkezelésének jogalapja a törvényi
felhatalmazás (munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény), illetve az érintett hozzájárulása
[Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)]. A munkavállalói adatok kezelésére vonatkozóan a szabályzat 5. sz.
mellékleteként munkavállalói tájékoztató készült, amelynek célja a munkavállalók előzetes
tájékoztatása az adatkezelésről. A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozó
nyilatkozatok Amennyiben a munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez, az
ezekkel kapcsolatos jogosultságok bizonyításához vagy kötelezettségek elismeréséhez nyilatkozat
beszerzése szükséges a munkavállalótól, úgy a nyilatkozat beszerzése során a Társaság minden
esetben felhívja a munkavállaló figyelmét a nyilatkozaton megadott adatokkal kapcsolatosan az
adatkezelés tényére, jogalapjára, céljára. Amennyiben a nyilatkozat érvényességéhez okmány
bemutatása szükséges (személyi igazolvány, diákigazolvány), úgy a Társaság semmilyen módon nem
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kezeli az okmány adatait és/vagy fénymásolt vagy szkennelt képét, hanem az arra jogosult
munkavállalója aláírásával tanúsítja az okmány bemutatását és annak érvényességét.
Munkavállalók oktatása
A Társaság fenntartja a jogot, hogy munkavállalók oktatására harmadik féllel szerződjön.
Amennyiben az oktatás törvényileg kötött a munkaviszony ellátásához, úgy a harmadik fél a Társaság
adatfeldolgozójaként dolgozza fel az adatokat, minden más oktatás esetén a munkavállaló
hozzájárulásával kerül a harmadik félhez továbbításra a személyes adat.
Harmadik személyek munkaviszonnyal kapcsolatosan megadott adatai
A munkaviszony kapcsán beszerzett harmadik személy adatai (például pótszabadság, családi
adókedvezmény kapcsán vagy baleset esetén értesítendő személy megjelölésekor) a szükséges
adattartamot meg nem haladóan vehetők fel és kezelhetők.
Abban az esetben, ha a munkavállaló harmadik személy adatait adja meg, úgy nyilatkozni köteles,
hogy a harmadik személy adatainak megadására vonatkozóan felhatalmazással rendelkezik. A
nyilatkozat részét képezi az 6. sz. mellékletnek.
adatkezelés célja: munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel kapcsolatos
jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása
kezelt adatok köre:



















neve,
születési neve, helye és ideje,
állampolgársága,
anyja születési neve,
lakóhelyének címe,
tartózkodási helye (amennyiben eltérő a lakóhelytől),
adóazonosító jele,
társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),
munkakönyv másolat (ha van)
nyilatkozat adatbiztonság megtartásáról,
folyószámla száma
telefonszáma,
családi állapota,
végzettséget igazoló okmány másolati példánya,
munkaalkalmassági egészségügyi igazolás, orvosi alkalmasság ténye
előző munkaviszonnyal kapcsolatos igazolások:
 igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásról
 munkáltatói igazolás a jogviszony megszűnéséről
 előző évi adóalap
az Mt. 120. § alapján járó pótszabadság igénybevételével kapcsolatosan
pótszabadság, családi adókedvezmény igénybevétele.

A Társaság a munkavállalással összefüggő adatkezelésekről
munkavállalókat. A tájékoztató a szabályzat 5. sz. melléklete.

előzetesen

tájékoztatja
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9.4.

Diákok, szakmai gyakorlatot teljesítő személyek adatainak kezelése

Diákok/szakmai gyakorlatot teljesítők bevonása is történhet a Társaság tevékenységébe, az iskolával
kötött megállapodás alapján.
adatkezelés célja: a diákokra vonatkozó munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az
ezekkel kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása
kezelt adatok köre: tanuló neve, születési helye, ideje, anyja neve, adószáma, TAJ száma
adatkezelés jogalapja: törvényi felhatalmazás, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
10. § (1) és (3)] és az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)]
adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály szerint
 munkaviszonnyal kapcsolatos
munkaviszony
megszűnéséig

jogosultságokkal

 munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal
jogszabályokban meghatározott határideig

és

kötelezettségekkel

kapcsolatosan

a

kapcsolatosan

nyugdíjfolyósításról

a

szóló

adatkezelés módja: elektronikusan és papíralapon
A diákok, szakmai gyakorlatot teljesítő személyek adatkezelésre vonatkozóan tájékoztató készült,
mely jelen szabályzat 7. sz. mellékletét képezi.

9.5.

Munkára alkalmas állapot munkavédelmi vizsgálata

Az Mt. 52. § (1) a) kimondja, hogy a munkavállaló köteles a munkáltató által előírt helyen és időben
munkára képes állapotban megjelenni.
Az Mvt. 2. § (3)-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozza meg az alkoholos
befolyásoltságra vonatkozóan az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek megvalósítását:
Az Mvt. 60. § (1) alapján a munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a
munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak
megfelelően végezhet munkát. A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját
úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse.
A Társaság minden munkakörre vonatkozóan tiltja, hogy a munkavállalói alkoholos befolyásoltság
alatt tartózkodjanak a munkavégzés területén – ez vonatkozik arra az esetre is, ha a munkavállaló
munkaidején túl, már/még nem munkavégzési céllal tartózkodik a területen, lévén az alkoholos
befolyásoltság alatt álló személy veszélyezteti mások biztonságos munkavégzését. Tilos a Társaság
területére vagy amennyiben az nem azonos vele, úgy a munkavégzés területére alkoholos
befolyásoltság alatt belépni, ott alkoholt fogyasztani, alkoholos befolyásoltság alatt munkát végezni.
Jelen szabály alól indokolt esetben csak a ügyvezető adhat írásos felmentést.
SILA FRONT-CAR KFT
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A biztonságos munkavégzés feltételeit veszélyeztetheti a munkára képes állapot hiánya, így az
alkoholos befolyásoltság. Emiatt a munkavállalónak nem csak a munkavégzésre történő
megjelenéskor kell munkára képes állapotban lennie, hanem ezt az állapotát egészen a munkaideje
lejártáig köteles megőrizni.
A munkavállaló munkája ellátása során nem veszélyeztetheti sem a maga, sem pedig más egészségét
és testi épségét.
A Társaság a biztonságos munkavégzés követelményeit kialakítandó kötelezettségénél fogva köteles
rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkavállalók megtartják-e a rájuk vonatkozó
rendelkezéseket. A munkajogi előírások betartásának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat mind az
Mt., mind az Mvt. pontosítja.
Mt. 11. § (1) A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében
ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem
járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető.
Mvt. 54. § (7) b) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a
munkáltató köteles rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a
követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
A munkavédelmi ellenőrzésre az ügyvezető jogosult.
Az alkoholos befolyásoltság ellenőrzése azonban a fentiekkel összhangban sem járhat a munkavállaló
emberi méltóságának megsértésével – így a munkavédelmi felelős nem élhet vissza ellenőrzési
jogával, illetve azt nem gyakorolhatja annak rendeltetésével ellentétesen, például, ha a vizsgálatot
naponta többször indok nélkül vagy személyes bosszúból folytatja, de az is jogszerűtlen, ha jogkörrel
nem rendelkező személy rendeli el a vizsgálatot.
Az ellenőrzés pontos menete:









az ügyvezető bármikor elrendelheti bármely munkavállalóra vonatkozóan az alkoholos
ellenőrzést, akár szúrópróbaszerűen is
gyanú esetén az ügyvezető köteles eljárást kezdeményezni,
az ellenőrzésre jogosult személy a Társaság bármely munkavállalójának jelzésére jogosult
elrendelni az ellenőrzést, amennyiben a munkavállaló megjelöli az ellenőrzés indokát és az
ellenőrizendő személyt, azonban jogosult az ellenőrzést megtagadni, amennyiben az
intézkedésre okot adó körülményekből egyértelműen arra lehet következtetni, hogy az
ellenőrzés nem indokolt,
a vizsgálatot a munkavállaló személyiségi jogainak megsértése nélkül, két tanú
jelenlétében, szondával vagy műszeres szondával kell elvégezni,
az ellenőrzés tényéről az ügyvezető jegyzőkönyvet állít ki, a jegyzőkönyv tartalmi kellékei az
ellenőrzés ténye, az ellenőrzésre okot adó körülmény (általános munkavédelmi célú
ellenőrzés vagy alkoholos befolyásoltság gyanúja), az ellenőrzéssel érintett személy, az
ellenőrzés időpontja, az ellenőrzés eredménye, az ellenőrzött személynek az ellenőrzés
eredményével kapcsolatos jognyilatkozata (elfogadja, nem fogadja el),
amennyiben a munkavállaló az eredményt nem fogadja el, úgy az üzemorvosnál vagy egyéb
egészségügyi szolgáltatónál kezdeményezheti a véralkohol szintjének vérvétellel történő
ellenőrzését,
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amennyiben az ellenőrzés alá fogott munkavállaló nem hajlandó a munkavédelmi felelőssel
együttműködni és nem veti magát alá az ellenőrzésnek, a munkavédelmi felelős azonnal
értesíti a munkavállaló felett munkáltatói jogkörrel rendelkező személyt,
az ellenőrzés megtagadása automatikusan munkára alkalmatlan állapotnak minősül az Mvt.
60. § (1) szerint, lévén megtagadja a törvényben foglalt együttműködési kötelezettséget.

Abban az esetben, ha a munkavállaló munkára alkalmatlannak minősül (pozitív eredmény vagy
együttműködési kötelezettség megszegése), úgy az ügyvezető azonnal köteles a munkavállalót
felmenteni a munkavégzés alól.
adatkezelés célja: munkára alkalmas állapot ellenőrzése munkavédelmi célból kezelt adatok köre: az
ellenőrzés eredménye, időpontja, munkára alkalmas állapot ténye, ellenőrzést végző személy adatai,
ellenőrzés alá fogott munkavállaló adatai. Ha az ellenőrzött személy vitatja az eredményt, akkor
annak ténye is, illetve pozitív minta esetén, ha lemond a vérvizsgálat jogáról, ennek ténye is.
adatkezelés jogalapja: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 60. § (1), valamint a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11. § (1) és (2) bekezdés
adattárolás határideje: az ellenőrzésből fakadó jogok és kötelezettségek által megalapozott igények
érvényesítésére nyitva álló határidő
adatkezelés módja: papíralapon
Az ellenőrzési folyamatról a munkavállalók részére részletes tájékoztató készült, melyet a
munkavállalók megismertek. A tájékoztató a szabályzat 5. sz. melléklete.

9.6.

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel összefüggő adatkezelés

A Társaság telephelyén elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. A megfigyelőrendszer kép
rögzítésére alkalmas.
Az elektronikus megfigyelőrendszer célja a vagyonvédelem, munkavédelem, valamint veszélyes
anyagok védelme. A kamerák a Társaság tulajdonában vannak. A kamerák karbantartását megbízás
alapján egy külső szolgáltató végzi.
Az elektronikus megfigyelőrendszer
A Társaság az elektronikus megfigyelőrendszerrel megfigyelt területeken alkalmazott elektronikus
megfigyelőrendszerre irányadó jogszabály az Szvtv. 31. § (2), mert a megfigyelés célja a
vagyonvédelem és az emberi élet, testi épség védelme.
Az elektronikus megfigyeléssel kapcsolatos garanciális szabályok
A Társaság az elektronikus megfigyelőrendszerrel csak a szükséges mértékben avatkozik bele az
érintettek magánszférájába. A Társaság semmilyen indokból és módon nem folytat elektronikus
megfigyelést: - abból a célból, hogy egy munkavállaló munkaintenzitását megfigyelje, - abból a célból,
hogy a munkavállalók munkahelyi viselkedését a befolyásolja, - szenzitív területeken, így különösen
öltözőben, zuhanyzóban, illemhelyiségben, - olyan területen, ahol a munkavállalók pihenőidejüket
vagy munkaközi szünetüket töltik, különösen pihenőszobában, dohányzásra kijelölt helyen, SILA FRONT-CAR KFT
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közterületen. A Társaság azonban abból a célból folytathat elektronikus megfigyelést, hogy
meggyőződjön róla, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a
munkavállalók megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. Az érintettek tájékoztatása Az
adatkezelésre vonatkozóan tájékoztató készült, melynek célja az érintettek előzetes tájékoztatása az
adatkezelésről. A tájékoztató a szabályzat 8. sz. melléklete.
A Társaság munkavállalóinak tájékoztatása
Az adatkezelésre vonatkozóan munkavállalói tájékoztató készült, amelynek célja a munkavállalók
előzetes tájékoztatása az adatkezelésről. A tájékoztató szövegét a szabályzat 5. sz. melléklete
tartalmazza.

A kameraképek megtekintése és zárolása
Annak érdekében, hogy Társaság minél kevésbé terjeszkedjen bele az érintettek magánszférájába, az
elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételekhez csak az ügyvezető férhet hozzá, zárolás is
csak az ő hatáskörébe tartozik.
A felvételek tárolásának helye, időtartama, biztonsági intézkedések: Adatkezelő a rögzített
felvételeket székhelyén, biztonságosan, felhasználónévvel és jelszóval ellátva PC merevlemezén
tárolja. A felvételeket nem továbbítja az adatkezelő (kivéve a hatósági megkereséseket).
A kamerás képekbe történő betekintésről a szabályzat 9. és 10. sz. melléklete szerinti
jegyzőkönyvet kell készíteni. A Társaság minden, a kamerával rögzített képekből történő zárolásról
jegyzőkönyvet vesz fel, amiben rögzíteni kell a betekintés és a zárolás időpontját, célját és a zárolásra
okot adó eseményt és a további felhasználás megjelölését. A kameraképek zárolásáról jegyzőkönyv
a szabályzat 11. és 12. sz. melléklete
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §
(1), továbbá a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény 28. § (2) d) pontja alapján a következő tájékoztatást adjuk:
adatgyűjtés ténye: Adatkezelő a nyilvános területeken is megvalósuló kamerás megfigyelés esetén
falra kifüggesztett kamerás adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket az adatkezelésről
a Szvtv. 30. § (2) és 28. § (2) bekezdésnek megfelelően. Az adatkezeléshez való hozzájárulás az
ügyfelek, szállítók, vagy látogatók tekintetében ráutaló magatartással, munkavállalók esetében
nyilatkozat megismertetésével történik.
kezelt adatok köre: az érintett arcképe, teste, mozdulatai, viselkedése.
érintettek köre: A Sila Front-Car Kft. munkatársai, továbbá ügyfelek, esetlegesen egyéb látogatók.
adatgyűjtés célja: Az Szvtv. 31. § (1) bekezdésének megfelelően adatkezelő a vagyonvédelem
biztosítása, bűncselekmények (pl. lopás) megelőzése, bizonyítása érdekében alkalmazza a
megfigyelőrendszert, hiszen ennek használatával jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése
valószínűsíthető, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem
érhető el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az
információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár. Cél továbbá a műhely
helyiségében a balesetvédelem.
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adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az Szvtv. 31. § (2) bekezdése alapján a
rögzített kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított három
munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A felvételeket törli az adatkezelő 3 nap
(72 óra) után.
adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az
adatkezelő cég ügyvezetője ismerheti meg.
érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy
módosítását az alábbi módon tudja érintett kezdeményezni:
-

postai úton az 3508 Miskolc, Rodostó u. 18. címen,
elektronikus úton a silafrontcar@gmail.com e-mail címen

adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,az Mt. 11. és 42. §-a, az
Szvtv. 30. §-a.
A kamerák elhelyezkedése, az általuk megfigyelt terület, vagy tárgy:
Összesen 12 kamera van került kihelyezésre:
•
•
•
•
•
•

1 db a nagy irodában,
5 db a nagy műhely helyiségében,
1 db az utcafront felől
1 db a kis irodában
2 db a kis műhelyben
1-1 db mindkét udvaron,

úgy hogy a parkolót és a bejáratot az utcafronton és udvaron figyeli. Valamennyi kamera látószöge
kizárólag a közös helyiségeket figyeli, egyik kamera sem irányul közvetlenül a munkavállalók
tevékenységének, vagy viselkedésének ellenőrzésére. A kamerák működtetésének célja a
vagyonvédelem és a balesetvédelem, ennek megfelelően kerültek a kamerák elhelyezésre, ezt a célt
szolgáló látószög beállításával.

9.7.

Honlapüzemeltetés

A Társaság honlappal rendelkezik, melyet az alábbi címen érhető el:


http://silafrontcar.hu

A honlapok üzemeltetését a Társaság végzi.
A honlapokon automatikus adatgyűjtés (cookie/sütiket, Google Analytics stb.) nem valósul meg,
illetve regisztráció sem történik. Az oldalak mindössze tájékoztatási célokat szolgálnak.

9.8.

Marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés
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A Társaság semmilyen marketing tevékenységet nem végez.

Mellékletek
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1/a. sz. melléklet
A szabályzat dinamikusan változó adatkezelési rendszerelemeiről
Működés során megvalósított adatkezelések
Adatfeldolgozó neve: Sila Front-Car Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: káreseményekkel kapcsolatos ügyintézések biztosítókkal és
bankokkal
Székhelye: 3508 Miskolc, Rodostó utca 18.

Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés
Adatfeldolgozó neve: Szirma-Audit Plusz Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: könyvelés és azzal kapcsolatos tevékenység
Székhelye: 1148 Budapest, Egressy u. 73/C

Munkára alkalmas állapot munkavédelmi vizsgálata, munkavédelmi tűzvédelmi oktatás
Adatfeldolgozó neve: Herman Tibor Andor
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: munka -, baleset - és tűzvédelmi felelősi feladatok ellátása,
munkavédelmi ellenőrzések lefolytatása, munkavédelmi tűzvédelmi oktatások
Székhelye: 3521 Miskolc, Berekkert út 68.
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1/b. sz. melléklet
Adatvédelmi nyilvántartási számok

Szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben keletkezett adatkezelések
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-

Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés
az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja szerint nem bejelentendő adatkezelés, mert az adatkezelés
csak a Társasággal ügyfélkapcsolatban álló személyek személyes adatára vonatkozik.

Munkára jelentkezők adataival kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-

Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés
az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja szerint nem bejelentendő adatkezelés, mert az adatkezelés
csak a Társasággal munkaviszonyban álló személyek személyes adatára vonatkozik.

Hozzátartozók adatainak kezelése munkaviszonnyal összefüggésben
az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja szerint nem bejelentendő adatkezelés, mert az adatkezelés
csak a Társasággal munkaviszonyban álló személyek személyes adatára vonatkozik.

Diákok/szakmai gyakorlatot teljesítők adatkezelése
az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja szerint nem bejelentendő adatkezelés, mert az adatkezelés
csak a Társasággal munkaviszonyban álló személyek személyes adatára vonatkozik.

Munkára alkalmas állapot munkavédelmi vizsgálata
az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja szerint nem bejelentendő adatkezelés, mert az adatkezelés
csak a Társasággal munkaviszonyban álló személyek személyes adatára vonatkozik.
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Kamerafigyeléssel kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH„elektronikus megfigyelés-kamerázás, személy és vagyonvédelem”

2. számú melléklet
Titoktartási nyilatkozat

Jelen nyilatkozatunkban megerősítjük abbeli megállapodásunkat és egyetértésünket, miszerint a Sila
Front -Car Kft. által ………………………………………………. (név) (………………………………………………. - anyja
neve, ………………………………………………………………………….. - születési hely és idő) előtt az eddigiekben
feltárt és a jövőben feltárandó bizonyos információk, így különösen üzleti - kereskedelmi titkok,
ügyfelek adatai és egyéb tulajdonosi információk, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó személyes adatok
(összefoglalóan: információk) bizalmas jellegűek.
…………………………………..………….. a nyilatkozat aláírásával elfogadja, hogy az ilyen információk egyetlen
részét vagy töredékét sem teszi közzé, nem bocsátja rendelkezésre, vagy nem tárja fel más módon
semmilyen harmadik fél előtt a Sila Front-Car Kft. vezetőjének erre felhatalmazó előzetes írásbeli
beleegyezése nélkül, kivéve, ha ezek az információk bizonyító erejű dokumentumokként
nyilvánosságra bocsáthatók. Az ilyen információk nem tekintendők nyilvánosságra bocsáthatónak
pusztán azért, mert ezekből további általános információkat lehet szerezni, vagy mert begyűjthetők
egy vagy több forrásból is, vagy ha abból adódóan kerültek nyilvánosságra, mert megszegték a jelen
nyilatkozatot, vagy harmadik személlyel vagy jogi személlyel kötött hasonló nyilatkozatokat.
Nyilatkozattevő beleegyezését adja, hogy mindent és minden ésszerű elővigyázatossági intézkedést
megtesz annak érdekében, hogy szóban, írásos anyagban, vagy elektronikus adattároló eszközben
vagy más módon feltárt ilyen információkat megfelelő védelemmel látja el bármely harmadik fél
előtti jogosulatlan feltárással szemben, így különösen betartja a Sila Front-Car Kft. Adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzatának irányadó rendelkezéseit. Beleegyezését adja ahhoz is, hogy egyetlen
anyagról sem készít másolatot és az ilyen anyagok valamennyi másolatát kérésre azonnal
visszaszolgáltatja. Nyilatkozattevő elfogadja továbbá, hogy valamennyi ilyen információ tulajdonosa a
Sila Front-Car Kft., és hogy a Kft. folyamatos üzletvezetése érdekében mindezen információk
bizalmas jellegűek, értékesek és nélkülözhetetlenek. Beleegyezését adja, hogy az ilyen információkat
nem fogja felhasználni, kiaknázni és/vagy üzleti alapokra helyezni saját javára vagy bármely egyéb
harmadik fél javára. Jelen nyilatkozat aláírása nevezettet nem ruházza fel semmiféle jogosultsággal
vagy egyéb joggal. Jelen titoktartási nyilatkozat ……………………………………….. (dátum vagy konkrétan
meghatározható esemény, így pl.: „munkaszerződés aláírásával”) lép életbe.
Jelen titoktartási nyilatkozaton megadott, a 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó személyes
adatot az Sila Front-Car Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján kezeli.

Miskolc, 20……………………………….
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_______________________
___________________________
Nyilatkozattevő
Sila Front-Car Kft. ügyvezetője

3. sz. melléklet
Adatvédelmi tájékoztató ügyfelek részére a szolgáltatási tevékenységgel
összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozóan
Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatási tevékenység ellátásával összefüggésben személyes adatait az
alábbiak szerint kezeljük:
Az adatkezelések szabályai
Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített
alapjoga, így a Társaság eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései
alapján végez adatkezelést.
Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van
lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az
adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.
A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden
szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az
adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A törlésről a Társaságnak az
adatot ténylegesen kezelő munkavállalója gondoskodik.
A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli –
hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.
A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az
adatkezelés jogalapját.

Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés
A gépjárművekkel kapcsolatos szolgáltatáshoz természetes személyek ügyféladatait veszi fel a
Társaság.
A számlázási tevékenység
Az ügyfelek részére a papíralapú számlát a Társaság maga állítja ki, nem vesz igénybe külső
szolgáltatót.
adatkezelés célja: az érdeklődők és a vásárlók nyilvántartása, a gépjármű kártörténetek nyomon
követése, az ügyfelek magasabb szintű kiszolgálása, kapcsolattartás
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kezelt adatok köre: név, születési hely, idő, lakcím, gépjárműforgalmi engedély adatai, jogosítvány
száma, egyéb szervezetek vonatkozásában név, székhely, képviselő neve, számlázásra és díjfizetésre
vonatkozó adatok,
adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
adattárolás határideje: 1 év
adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

4. sz. melléklet
JEGYZŐKÖNYV
a fogyasztói panaszról
Fogyasztó neve:
Fogyasztó címe:
Szolgáltatás megnevezése:
Szolgáltatás vételára:
Teljesítés időpontja:
Panasz bejelentésének időpontja:
Panasz leírása:

Csatolt dokumentumok:

Kifogás rendezésének módja (amennyiben eltér a fogyasztó által érvényesített igénytől, akkor ennek
indoka):

Kifogás rendezésének elutasítása esetén ennek indoka:

SILA FRONT-CAR KFT

3
0

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

Amennyiben a terméket (kijavításra vagy a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény
teljesíthetőségének vizsgálata érdekében) átvette a vállalkozás:
A szolgáltatás beazonosításához szükséges gépjármű rendszáma:
A gépjármű vállalkozás általi átvételének időpontja:
Időpont, amikor a fogyasztó a gépjárművet átveheti:
Jegyzőkönyv felvételének helye és időpontja:

……………………………………………………
……………………………………………………
Sila Front-Car Kft. részéről

Fogyasztó
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5. sz. melléklet
Adatvédelmi tájékoztató munkavállalók részére
Jelen tájékoztató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban Mt. 9. § (2)
[„A munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony
rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A
személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a munkavállalót
előzetesen tájékoztatni kell.”], az Mt. 11. § (2) [„A munkáltató előzetesen tájékoztatja a
munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló
ellenőrzésére szolgálnak”] és az Mt. 10. § (2) [„A munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni
személyes adatainak kezeléséről”] szerinti előzetes tájékoztatásnak minősül.

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja a munkaviszony létesítése, fenntartása és
megszüntetése.
Személyazonosító igazolványok fénymásolása
A Társaság – összhangban a NAIH álláspontjával – nem készít fénymásolatot személyazonosító
igazolványokról. A hatósági okmányról készített fénymásolat nem alkalmas a természetes személyek
azonosítására, mivel az egyén személyes jelenléte elengedhetetlen a hatósági igazolvány alapján
történő személyazonosításhoz. Az arcképes hatósági igazolvány értelemszerűen csak akkor
rendelkezik bizonyító erővel, ha annak alapján a Társaság megbizonyosodhat arról, hogy az
igazolványon szereplő személy képmása és az igazolványt felmutató személy megegyeznek. Egy
hatósági igazolványról készített másolat nem rendelkezik bizonyító erővel arról, hogy hiteles
másolata egy érvényes hatósági igazolványnak.
Egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos egészségügyi adatok kezelése
Az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos adatokat a Társaság nem ismeri meg, és nem kezeli
egyetlen érintett adatát a célon túlterjeszkedő mértékben. A Társaság az egészségügyi alkalmasság
eldöntése céljából egészségügyi szolgáltatótól származó alkalmassági eredmény alapján dönt az adott
(leendő) munkavállaló egészségügyi alkalmasságáról. A Társaság csak az egészségügyi alkalmasság
tényét bizonyító adatot kezeli. Amennyiben a munkaszerződés megkötésének folyamata során derül
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ki, hogy az adott érintett alkalmatlan a munkakör betöltésére, ezért a munkaviszony nem jön létre
vagy ennek hatására szűnik meg, úgy az adatkezelés határideje és módja is ezzel párhuzamos.
A munkaviszony fenntartásával és megszűnésével kapcsolatos adatkezelések
A Társaság a munkavállalóiról személyzeti, valamint bér- és munkaügyi nyilvántartást vezet. A
bérszámfejtést a Társaság saját maga végzi. A felvett munkavállalók adatait elektronikusan és
papíralapon is tárolja a Társaság. A munkavállalóknak azon személyes adatai kerülnek felvételre,
amelyek a munkaviszony létesítéséhez szükségesek. A személyzeti nyilvántartás a munkaviszonyra,
illetve foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyra (pl. önálló tevékenységként végzett megbízás,
vállalkozás stb.) vonatkozó tények dokumentálására szolgáló adatkezelés. A személyzeti nyilvántartás
adatai a munkavállaló munkaviszonyával kapcsolatos tények megállapítására és statisztikai
adatszolgáltatásra használhatók fel. A személyzeti nyilvántartás a Társaság valamennyi
munkavállalójának adatait tartalmazza. A munkavállalók adatkezelésének jogalapja a törvényi
felhatalmazás (munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény), illetve az érintett hozzájárulása
[Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)]. A munkavállalói adatok kezelésére vonatkozóan a szabályzat 5. sz.
mellékleteként munkavállalói tájékoztató készült, amelynek célja a munkavállalók előzetes
tájékoztatása az adatkezelésről. A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozó
nyilatkozatok Amennyiben a munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez, az
ezekkel kapcsolatos jogosultságok bizonyításához vagy kötelezettségek elismeréséhez nyilatkozat
beszerzése szükséges a munkavállalótól, úgy a nyilatkozat beszerzése során a Társaság minden
esetben felhívja a munkavállaló figyelmét a nyilatkozaton megadott adatokkal kapcsolatosan az
adatkezelés tényére, jogalapjára, céljára. Amennyiben a nyilatkozat érvényességéhez okmány
bemutatása szükséges (személyi igazolvány, diákigazolvány), úgy a Társaság semmilyen módon nem
kezeli az okmány adatait és/vagy fénymásolt vagy szkennelt képét, hanem az arra jogosult
munkavállalója aláírásával tanúsítja az okmány bemutatását és annak érvényességét.
Munkavállalók oktatása
A Társaság fenntartja a jogot, hogy munkavállalók oktatására harmadik féllel szerződjön.
Amennyiben az oktatás törvényileg kötött a munkaviszony ellátásához, úgy a harmadik fél a Társaság
adatfeldolgozójaként dolgozza fel az adatokat, minden más oktatás esetén a munkavállaló
hozzájárulásával kerül a harmadik félhez továbbításra a személyes adat.
Harmadik személyek munkaviszonnyal kapcsolatosan megadott adatai
A munkaviszony kapcsán beszerzett harmadik személy adatai (például pótszabadság, családi
adókedvezmény kapcsán vagy baleset esetén értesítendő személy megjelölésekor) a szükséges
adattartamot meg nem haladóan vehetők fel és kezelhetők.
Abban az esetben, ha a munkavállaló harmadik személy adatait adja meg, úgy nyilatkozni köteles,
hogy a harmadik személy adatainak megadására vonatkozóan felhatalmazással rendelkezik. A
nyilatkozat részét képezi az 6. sz. mellékletnek.
adatkezelés célja: munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel kapcsolatos
jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása
kezelt adatok köre:



neve,
születési neve, helye és ideje,
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állampolgársága,
anyja születési neve,
lakóhelyének címe,
tartózkodási helye (amennyiben eltérő a lakóhelytől),
adóazonosító jele,
társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),
munkakönyv másolat (ha van)
nyilatkozat adatbiztonság megtartásáról,
folyószámla száma
telefonszáma,
családi állapota,
végzettséget igazoló okmány másolati példánya,
munkaalkalmassági egészségügyi igazolás, orvosi alkalmasság ténye
előző munkaviszonnyal kapcsolatos igazolások:
 igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásról
 munkáltatói igazolás a jogviszony megszűnéséről
 előző évi adóalap
az Mt. 120. § alapján járó pótszabadság igénybevételével kapcsolatosan pótszabadság, családi
adókedvezmény igénybevétele.

DIÁKOK, SZAKMAI GYAKORLATOT TELJESÍTŐ SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSE

Diákok/szakmai gyakorlatot teljesítők bevonása is történhet a Társaság tevékenységébe, az iskolával
kötött megállapodás alapján.
adatkezelés célja: a diákokra vonatkozó munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az
ezekkel kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása
kezelt adatok köre: tanuló neve, születési helye, ideje, anyja neve, adószáma, TAJ száma
adatkezelés jogalapja: törvényi felhatalmazás, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
10. § (1) és (3)] és az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)]
adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály szerint



munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a
munkaviszony
megszűnéséig
munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal kapcsolatosan a nyugdíjfolyósításról szóló
jogszabályokban meghatározott határideig

adatkezelés módja: elektronikusan és papíralapon
A diákok, szakmai gyakorlatot teljesítő személyek adatkezelésre vonatkozóan tájékoztató készült,
mely jelen szabályzat 8. sz. mellékletét képezi.

MUNKÁRA ALKALMAS ÁLLAPOT MUNKAVÉDELMI VIZSGÁLATA
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Az Mt. 52. § (1) a) kimondja, hogy a munkavállaló köteles a munkáltató által előírt helyen és időben
munkára képes állapotban megjelenni.
Az Mvt. 2. § (3)-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint határozza meg az alkoholos
befolyásoltságra vonatkozóan az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek megvalósítását:
Az Mvt. 60. § (1) alapján a munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a
munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak
megfelelően végezhet munkát. A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját
úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse.
A Társaság minden munkakörre vonatkozóan tiltja, hogy a munkavállalói alkoholos befolyásoltság
alatt tartózkodjanak a munkavégzés területén – ez vonatkozik arra az esetre is, ha a munkavállaló
munkaidején túl, már/még nem munkavégzési céllal tartózkodik a területen, lévén az alkoholos
befolyásoltság alatt álló személy veszélyezteti mások biztonságos munkavégzését. Tilos a Társaság
területére vagy amennyiben az nem azonos vele, úgy a munkavégzés területére alkoholos
befolyásoltság alatt belépni, ott alkoholt fogyasztani, alkoholos befolyásoltság alatt munkát végezni.
Jelen szabály alól indokolt esetben csak a ügyvezető adhat írásos felmentést.
A biztonságos munkavégzés feltételeit veszélyeztetheti a munkára képes állapot hiánya, így az
alkoholos befolyásoltság. Emiatt a munkavállalónak nem csak a munkavégzésre történő
megjelenéskor kell munkára képes állapotban lennie, hanem ezt az állapotát egészen a munkaideje
lejártáig köteles megőrizni.
A munkavállaló munkája ellátása során nem veszélyeztetheti sem a maga, sem pedig más egészségét
és testi épségét.
A Társaság a biztonságos munkavégzés követelményeit kialakítandó kötelezettségénél fogva köteles
rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkavállalók megtartják-e a rájuk vonatkozó
rendelkezéseket. A munkajogi előírások betartásának ellenőrzésére vonatkozó szabályokat mind az
Mt., mind az Mvt. pontosítja.
Mt. 11. § (1) A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében
ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem
járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető.
Mvt. 54. § (7) b) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a
munkáltató köteles rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a
követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.
A munkavédelmi ellenőrzésre az ügyvezető jogosult.
Az alkoholos befolyásoltság ellenőrzése azonban a fentiekkel összhangban sem járhat a munkavállaló
emberi méltóságának megsértésével – így a munkavédelmi felelős nem élhet vissza ellenőrzési
jogával, illetve azt nem gyakorolhatja annak rendeltetésével ellentétesen, például, ha a vizsgálatot
naponta többször indok nélkül vagy személyes bosszúból folytatja, de az is jogszerűtlen, ha jogkörrel
nem rendelkező személy rendeli el a vizsgálatot.
Az ellenőrzés pontos menete:
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az ügyvezető bármikor elrendelheti bármely munkavállalóra vonatkozóan az alkoholos
ellenőrzést, akár szúrópróbaszerűen is
gyanú esetén az ügyvezető köteles eljárást kezdeményezni,
az ellenőrzésre jogosult személy a Társaság bármely munkavállalójának jelzésére jogosult
elrendelni az ellenőrzést, amennyiben a munkavállaló megjelöli az ellenőrzés indokát és az
ellenőrizendő személyt, azonban jogosult az ellenőrzést megtagadni, amennyiben az
intézkedésre okot adó körülményekből egyértelműen arra lehet következtetni, hogy az
ellenőrzés nem indokolt,
a vizsgálatot a munkavállaló személyiségi jogainak megsértése nélkül, két tanú
jelenlétében, szondával vagy műszeres szondával kell elvégezni,
az ellenőrzés tényéről az ügyvezető jegyzőkönyvet állít ki, a jegyzőkönyv tartalmi kellékei az
ellenőrzés ténye, az ellenőrzésre okot adó körülmény (általános munkavédelmi célú
ellenőrzés vagy alkoholos befolyásoltság gyanúja), az ellenőrzéssel érintett személy, az
ellenőrzés időpontja, az ellenőrzés eredménye, az ellenőrzött személynek az ellenőrzés
eredményével kapcsolatos jognyilatkozata (elfogadja, nem fogadja el),
amennyiben a munkavállaló az eredményt nem fogadja el, úgy az üzemorvosnál vagy egyéb
egészségügyi szolgáltatónál kezdeményezheti a véralkohol szintjének vérvétellel történő
ellenőrzését,
amennyiben az ellenőrzés alá fogott munkavállaló nem hajlandó a munkavédelmi felelőssel
együttműködni és nem veti magát alá az ellenőrzésnek, a munkavédelmi felelős azonnal
értesíti a munkavállaló felett munkáltatói jogkörrel rendelkező személyt,
az ellenőrzés megtagadása automatikusan munkára alkalmatlan állapotnak minősül az Mvt.
60. § (1) szerint, lévén megtagadja a törvényben foglalt együttműködési kötelezettséget.

Abban az esetben, ha a munkavállaló munkára alkalmatlannak minősül (pozitív eredmény vagy
együttműködési kötelezettség megszegése), úgy az ügyvezető azonnal köteles a munkavállalót
felmenteni a munkavégzés alól.
adatkezelés célja: munkára alkalmas állapot ellenőrzése munkavédelmi célból kezelt adatok köre: az
ellenőrzés eredménye, időpontja, munkára alkalmas állapot ténye, ellenőrzést végző személy adatai,
ellenőrzés alá fogott munkavállaló adatai. Ha az ellenőrzött személy vitatja az eredményt, akkor
annak ténye is, illetve pozitív minta esetén, ha lemond a vérvizsgálat jogáról, ennek ténye is.
adatkezelés jogalapja: a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 60. § (1), valamint a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11. § (1) és (2) bekezdés
adattárolás határideje: az ellenőrzésből fakadó jogok és kötelezettségek által megalapozott igények
érvényesítésére nyitva álló határidő
adatkezelés módja: papíralapon

AZ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZERREL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

A Társaság telephelyén elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. A megfigyelőrendszer kép
rögzítésére alkalmas.
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Az elektronikus megfigyelőrendszer célja a vagyonvédelem, munkavédelem, valamint veszélyes
anyagok védelme. A kamerák a Társaság tulajdonában vannak. A kamerák karbantartását megbízás
alapján egy külső szolgáltató végzi.
Az elektronikus megfigyelőrendszer
A Társaság az elektronikus megfigyelőrendszerrel megfigyelt területeken alkalmazott elektronikus
megfigyelőrendszerre irányadó jogszabály az Szvtv. 31. § (2), mert a megfigyelés célja a
vagyonvédelem és az emberi élet, testi épség védelme.
Az elektronikus megfigyeléssel kapcsolatos garanciális szabályok
A Társaság az elektronikus megfigyelőrendszerrel csak a szükséges mértékben avatkozik bele az
érintettek magánszférájába. A Társaság semmilyen indokból és módon nem folytat elektronikus
megfigyelést: - abból a célból, hogy egy munkavállaló munkaintenzitását megfigyelje, - abból a célból,
hogy a munkavállalók munkahelyi viselkedését a befolyásolja, - szenzitív területeken, így különösen
öltözőben, zuhanyzóban, illemhelyiségben, - olyan területen, ahol a munkavállalók pihenőidejüket
vagy munkaközi szünetüket töltik, különösen pihenőszobában, dohányzásra kijelölt helyen, közterületen. A Társaság azonban abból a célból folytathat elektronikus megfigyelést, hogy
meggyőződjön róla, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a
munkavállalók megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. Az érintettek tájékoztatása Az
adatkezelésre vonatkozóan tájékoztató készült, melynek célja az érintettek előzetes tájékoztatása az
adatkezelésről. A tájékoztató a szabályzat 9.sz. melléklete.
A Társaság munkavállalóinak tájékoztatása
Az adatkezelésre vonatkozóan munkavállalói tájékoztató készült, amelynek célja a munkavállalók
előzetes tájékoztatása az adatkezelésről. A tájékoztató szövegét a szabályzat 5. sz. melléklete
tartalmazza.

A kameraképek megtekintése és zárolása
Annak érdekében, hogy Társaság minél kevésbé terjeszkedjen bele az érintettek magánszférájába, az
elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételekhez csak az ügyvezető férhet hozzá, zárolás is
csak az ő hatáskörébe tartozik.
A felvételek tárolásának helye, időtartama, biztonsági intézkedések: Adatkezelő a rögzített
felvételeket székhelyén, biztonságosan, felhasználónévvel és jelszóval ellátva PC merevlemezén
tárolja. A felvételeket nem továbbítja az adatkezelő (kivéve a hatósági megkereséseket).
A kamerás képekbe történő betekintésről a szabályzat 9. sz. melléklete szerinti jegyzőkönyvet kell
készíteni. A Társaság minden, a kamerával rögzített képekből történő zárolásról jegyzőkönyvet vesz
fel, amiben rögzíteni kell a betekintés és a zárolás időpontját, célját és a zárolásra okot adó eseményt
és a további felhasználás megjelölését. Az erről szóló jegyzőkönyv a szabályzat 10. sz. melléklete. A
kameraképek zárolása
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §
(1), továbbá a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény 28. § (2) d) pontja alapján a következő tájékoztatást adjuk:
adatgyűjtés ténye: Adatkezelő a nyilvános területeken is megvalósuló kamerás megfigyelés esetén
falra kifüggesztett kamerás adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket az adatkezelésről
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a Szvtv. 30. § (2) és 28. § (2) bekezdésnek megfelelően. Az adatkezeléshez való hozzájárulás az
ügyfelek, szállítók, vagy látogatók tekintetében ráutaló magatartással, munkavállalók esetében
nyilatkozat megismertetésével történik.
kezelt adatok köre: az érintett arcképe, teste, mozdulatai, viselkedése.
érintettek köre: A Sila Front-Car Kft. munkatársai, továbbá ügyfelek, esetlegesen egyéb látogatók.
adatgyűjtés célja: Az Szvtv. 31. § (1) bekezdésének megfelelően adatkezelő a vagyonvédelem
biztosítása, bűncselekmények (pl. lopás) megelőzése, bizonyítása érdekében alkalmazza a
megfigyelőrendszert, hiszen ennek használatával jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése
valószínűsíthető, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem
érhető el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az
információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár. Cél továbbá a műhely
helyiségében a balesetvédelem.
adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az Szvtv. 31. § (2) bekezdése alapján a
rögzített kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított három
munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A felvételeket törli az adatkezelő 3 nap
(72 óra) után.
adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az
adatkezelő cég ügyvezetője ismerheti meg.
érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy
módosítását az alábbi módon tudja érintett kezdeményezni:
-

postai úton az 3508 Miskolc, Rodostó u. 18. címen,
elektronikus úton a silafrontcar@gmail.com e-mail címen

adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,az Mt. 11. és 42. §-a, az
Szvtv. 30. §-a.
A kamerák elhelyezkedése, az általuk megfigyelt terület, vagy tárgy:
Összesen 12 kamera van került kihelyezésre:
•
•
•
•
•
•

1 db a nagy irodában,
5 db a nagy műhely helyiségében,
1 db az utcafront felől
1 db a kis irodában
2 db a kis műhelyben
1-1 db mindkét udvaron,

úgy hogy a parkolót és a bejáratot az utcafronton és udvaron figyeli. Valamennyi kamera látószöge
kizárólag a közös helyiségeket figyeli, egyik kamera sem irányul közvetlenül a munkavállalók
tevékenységének, vagy viselkedésének ellenőrzésére. A kamerák működtetésének célja a
vagyonvédelem és a balesetvédelem, ennek megfelelően kerültek a kamerák elhelyezésre, ezt a célt
szolgáló látószög beállításával.

***
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Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes törvényszéknél élhet.
Az egyes adatkezelések részletes leírását, az azokhoz kapcsolódó esetleges adatfeldolgozókat és
adattovábbítások címzettjeit a Sila Front-Car Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata
tartalmazza.

NYILATKOZAT

Munkavállaló
neve: ……………………………………………………………………………………………….
születési helye és ideje: ……………………………………………………………………
anyja neve: ……………………………………………………………………………………..

A Sila Front-Car Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát megismertem, az abban foglaltakat
tudomásul veszem, az adatkezeléshez hozzájárulok.

dátum: …………………………………

……………………………………………..…
munkavállaló aláírása
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6. sz. melléklet
Hozzátartozói nyilatkozat adatkezelésről
Munkavállaló
Név:
Munkakör:

Közvetlen hozzátartozó
Munkavállalóval való rokoni
kapcsolata:
Név:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Adóazonosító jele (ha van):
Lakcíme:
Elérhetősége:
Aláírásommal hozzájárulok, hogy a Sila Front-Car Kft. adataimat a munkavállalással összefüggő
kedvezmények biztosítása céljából kezelje.
Dátum:
Aláírás:

1

Családi adókedvezmény esetén a gyermekről kitöltendő.
Családi adókedvezmény esetén kitöltendő, amennyiben a családi adókedvezményt egymás között
megosztják.
3
Baleset esetén értesítendő személyként megadandó.
4
16. életévét be nem töltött személy esetén törvényes képviselőjének aláírása
2
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A munkaviszony kapcsán a munkavállaló hozzátartozóinak adatait is kezeli a Társaság kedvezmények
érvényesítése céljából. Ilyen kedvezmény lehet a pótszabadság, családi adókedvezmény igénybevétele,
adómentes természetbeni juttatásnak minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylése, adómentes
iskolakezdési támogatás vagy akár a baleset esetén értesítendő személy nyilvántartása a gyors kommunikáció
elősegítése céljából. A hozzátartozói nyilatkozat kitöltésével hozzájárul az adatkezeléshez.

7. sz. melléklet
Diákok/szakmai gyakorlatot teljesítő személyek tájékoztatása
Adatkezelő megnevezése: SILA FRONT-CAR KFT.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 05-09-020985
Adatkezelő székhelye: 3508 Miskolc, Rodostó u. 18.
Adatkezelő telephelye: 3508 Miskolc, Futó utca 72.
Adatkezelő e-elérhetősége: silafrontcar@gmail.com
Adatkezelő képviselője: Sipos László ügyvezető
Hozzájárulok, hogy adataimat/gyermekem személyes adatait a Sila Front-Car Kft. (a továbbiakban
Adatkezelő) a diákok/szakmai gyakorlatot teljesítő személyek bevonása céljából kezelje.
Diákok/szakmai gyakorlatot teljesítők bevonása is történhet a Társaság tevékenységébe, az iskolával
kötött megállapodás alapján.
adatkezelés célja: a diákokra vonatkozó munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az
ezekkel kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása
kezelt adatok köre: tanuló neve, születési helye, ideje, anyja neve, adószáma, TAJ száma
adatkezelés jogalapja: törvényi felhatalmazás, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
10. § (1) és (3)] és az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)]
adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály szerint



munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a
munkaviszony
megszűnéséig
munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal kapcsolatosan a nyugdíjfolyósításról szóló
jogszabályokban meghatározott határideig

adatkezelés módja: elektronikusan és papíralapon
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az
adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes törvényszéknél élhet.
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………………………………………………..
tanuló neve, aláírása
………………………………………………..
16. életévét be nem töltött tanuló esetén a törvényes képviselő neve, aláírása

8. sz. melléklet
Kamerával megfigyelt terület

Adatkezelő megnevezése: SILA FRONT-CAR KFT.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 05-09-020985
Adatkezelő székhelye: 3508 Miskolc, Rodostó u. 18.
Adatkezelő telephelye: 3508 Miskolc, Futó utca 72.
Adatkezelő e-elérhetősége: silafrontcar@gmail.com
Adatkezelő képviselője: Sipos László ügyvezető

Felhívjuk figyelmét, hogy a Sila Front-Car Kft. (a továbbiakban: Társaság) az objektum területén a
személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Szvtv.) meghatározottak szerint elektronikus
megfigyelőrendszert üzemeltet. Az elektronikus biztonságtechnikai rendszer személyes adatokat,
képfelvételeket rögzítenek és tárolnak a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.
Az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételek törlésének módja és határideje
Az objektum biztonságának megóvása, valamint a megfigyelt területen tartózkodó személyek testi
épségének és vagyoni javainak megóvása az Szvtv. 31. § (2) szerinti tárolási időt tesz indokolttá. A
felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3, azaz három munkanap elteltével törlésre
kerül [Szvtv. 31. § (2)]. 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 tárolási 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 adatvédelmi képviselője dönt. Az így
megjelölt felvételt ki kell menteni és átadni az adatvédelmi tisztviselőnek, aki gondoskodik annak a
Társaság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának megfelelő őrzéséről. Bíróság vagy más
hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell
küldeni. Amennyiben a megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés
mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvétel törlésre kerül.
A kameraképek megtekintése és zárolása
Annak érdekében, hogy Társaság minél kevésbé terjeszkedjen bele az érintettek magánszférájába, az
elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételekhez csak az ügyvezető férhet hozzá, zárolás is
csak az ő hatáskörébe tartozik.
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A felvételek tárolásának helye, időtartama, biztonsági intézkedések:
Adatkezelő a rögzített felvételeket székhelyén, biztonságosan, felhasználónévvel és jelszóval ellátva
PC merevlemezén tárolja. A felvételeket nem továbbítja az adatkezelő (kivéve a hatósági
megkereséseket).
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §
(1), továbbá a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény 28. § (2) d) pontja alapján a következő tájékoztatást adjuk:
adatgyűjtés ténye: Adatkezelő a nyilvános területeken is megvalósuló kamerás megfigyelés esetén
falra kifüggesztett kamerás adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja az érintetteket az adatkezelésről
a Szvtv. 30. § (2) és 28. § (2) bekezdésnek megfelelően. Az adatkezeléshez való hozzájárulás az
ügyfelek, szállítók, vagy látogatók tekintetében ráutaló magatartással, munkavállalók esetében
nyilatkozat megismertetésével történik.
kezelt adatok köre: az érintett arcképe, teste, mozdulatai, viselkedése.
érintettek köre: A Sila Front-Car Kft. munkatársai, továbbá ügyfelek, esetlegesen egyéb látogatók.
adatgyűjtés célja: Az Szvtv. 31. § (1) bekezdésének megfelelően adatkezelő a vagyonvédelem
biztosítása, bűncselekmények (pl. lopás) megelőzése, bizonyítása érdekében alkalmazza a
megfigyelőrendszert, hiszen ennek használatával jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése
valószínűsíthető, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem
érhető el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az
információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár. Cél továbbá a műhely
helyiségében a balesetvédelem.
adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az Szvtv. 31. § (2) bekezdése alapján a
rögzített kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított három
munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. A felvételeket törli az adatkezelő 3 nap
(72 óra) után.
adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az
adatkezelő cég ügyvezetője ismerheti meg.
érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy
módosítását az alábbi módon tudja érintett kezdeményezni:
-

postai úton az 3508 Miskolc, Rodostó u. 18. címen,
elektronikus úton a silafrontcar@gmail.com e-mail címen

adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,az Mt. 11. és 42. §-a, az
Szvtv. 30. §-a.
A rögzített és tárolt személyes adatokkal, képfelvételekkel érintett személy jogosult a Társaság
vezető tisztségviselőjéhez címzett írásbeli megkeresésében (postai cím: 3508 Miskolc, Rodostó utca
18. elektronikus cím: silafrontcar@gmail.com) az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően személyes adatai
kezeléséről tájékoztatást kérni, személyes adatainak helyesbítését, illetve -a jogszabályban elrendelt
adatkezelések kivételével - törlését kérni, tiltakozni személyes adatai kezelése ellen jogainak sérelme
esetén bírósághoz fordulni, valamint kártérítést kérni.

SILA FRONT-CAR KFT

9

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadág
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti illetékes törvényszéknél élhet

9. számú melléklet
Betekintési joggal rendelkező személyek nyilvántartása

Betekintési
jogosult neve

Munkaköre

Jogosultság
megadásának
napja

Betekintési jog
mértéke

Jogosultság
megszűnésének
napja
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10. számú melléklet
Jegyzőkönyv kamerás képekbe történő betekintéshez
JEGYZŐKÖNYV
1. Adatbetekintéssel érintett felvétel adatai:
1.1 Felvétel helyszíne (kamera működésének a helye):
1.2 Megtekintett felvétel terjedelme/időtartama (dátum-óra-perc formátumban kifejezve), illetve a
valós idejű felvétel megtekintésének kezdő, illetve befejező időpontja:
2. Adatbetekintéskor részt vevő személyek neve (betekintési jogosultságuk alapja):
3. Adatbetekintés helyszíne és ideje:
4. Adatbetekintés indoka és célja:
5. Adatbetekintés alapján a további adatkezelésre vonatkozó javaslat (a megfelelő aláhúzandó):


felvétel felhasználása további (polgári/büntető) eljárás indítása, ill. folytatása céljából



illetékes hatóság megkeresése alapján a releváns felvétel hatóság részére történő átadása



felvétel jogszabályok szerinti megsemmisítése, adatkezelés megszüntetése



egyéb: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Az adatbetekintés során, annak körülményeivel kapcsolatban észlelt további releváns események:
Dátum: 20…………………….
………………………………………………….
aláírás [adatbetekintésre jogosult neve]

…………………………………………………….
aláírás [adatbetekintéskor jelenlévő egyéb jogosult személyek neve]
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11. sz. melléklet
Jegyzőkönyv kamerás képek zárolásáról
JEGYZŐKÖNYV ZÁROLÁS KEZDEMÉNYEZÉSE
A zárolás kezdeményezője:
A zárolás kezdeményezésének indokának leírása:
A zárolni kívánt felvétel adatai:
 a felvétel helyszíne (kamera működésének helye):


zárolni kívánt felvétel terjedelme/időtartama (dátum-óra-perc formátumban kifejezve):

A zárolás célja (megfelelő aláhúzandó):





felvétel felhasználása további (polgári/büntető) eljárás indítása, ill. folytatása céljából
illetékes hatóság megkeresése alapján a releváns felvétel hatóság részére történő átadása
felvétel jogszabályok szerinti megsemmisítése, adatkezelés megszüntetése
egyéb: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Dátum: ……………………………………

…………………………………….
kezdeményező aláírása

DÖNTÉS A ZÁROLÁSRÓL
A zárolásról döntő személy


adatvédelmi tisztviselő

A döntés



a zárolási kérés elfogadva, a zárolás megtörténik
a zárolási kérés megalapozatlan, a zárolás nem történik meg
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a zárolási kérés a rendelkezésre álló adatok alapján nem meghozható, a zárolási kérés a
zárolás kezdeményezőnek visszajuttatva további releváns adatok tisztázása céljából

Dátum: 20…..…………………..
………………………………..…………………….
a zárolásról döntő személy aláírása
ZÁROLÁS
Zárolás helyszíne és ideje:
A zárolást végző személy:
A zárolt felvétel:



átadásra került az illetékes eljáró hatóságnak,
átadásra került a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt
személynek az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata szerint

Dátum: …………………………………..

…………………….…………………….
a zárolást végző személy aláírás

ZÁROLT FELVÉTEL ZÁROLÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE
A zárolt felvétel zárolása megszűnt:



a zárolt felvétel megőrzésére nyitva álló idő eredménytelenül eltelt és a zárolt felvétel
törlésre került,
a zárolt felvétel megőrzésére nyitva álló idő eredménytelenül eltelt, de a zárolt felvétel nem
került törlésre, mert a főszabály szerinti adatkezelési időtartam még nem telt el.

Dátum: …………………………………………

……………………………………………………….
a zárolásról döntő személy aláírása
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12. sz. melléklet
Zárolási joggal rendelkező személyek nyilvántartása
Zárolási jogosult
neve

Munkaköre

Jogosultság
megadásának
napja

Jogosultság
megszűnésének napja
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13. számú melléklet
Adatfelvételi nyomtatványokon elhelyezendő adatvédelmi
kiegészítés
A Sila Front-Car Kft. felhívja figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő
személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvényben és a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak
megfelelően kezeli, amelyet megtekinthet a Társaság telephelyén.
A személyes adat megadásával Ön hozzájárul a feltárt személyes adat meghatározott kezeléséhez
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14. számú melléklet
A adatvédelmi biztosítékok, garanciák:
Az adatfelvételkor kötelezően nyújtott tájékoztatáson túl az Érintett bármikor információt kérhet az
adatkezelés lényeges körülményeiről, melyről a Társaság a lehető legrövidebb idő, maximum a
kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül írásban tájékoztatja.
A Társaság honlapján elérhető az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, mely részletes leírást
tartalmaz az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, azok egyéb jogszabályi előírásoknak
megfelelő jellemzőiről.
Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adat
felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein:
NÉV: ……………………………………..
E-mail cím: …………………………………….. (olyan elérhetőség szükséges, amit rendszeresen néznek)
Telefonszám: ……………………………………..
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a
továbbiakban: NAIH) lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
Az adatkezelés a telefonszám kapcsolatfelvétel és esetlegesen kapcsolattartás céljából történő
felhasználásáig, ellenőrzéséig terjed ki, annak jogosulatlan harmadik személyek felé történő kiadása,
profilalkotás céljára történő felhasználása nem valósulhat meg. A valóságnak nem megfelelő
személyes adat módosítása bármikor kérhető. Az Érintett kérheti személyes adatainak törlését,
amennyiben véleménye szerint annak kezelése nem indokolt. A Társaság a kérelem beérkezését
követő 15 napon belül írásban értesíti az Érintettet a kérelem kivizsgálásának eredményéről, illetve a
jogorvoslati lehetőségekről. Az adat törlésre kerül, ha a Társaság megállapítása szerint a tárolt adat
kezelése jogellenes, a törlést elrendelte a bíróság, a NAIH, az adat hiányos vagy téves, és ezen állapot
nem kiküszöbölhető, vagy az adatkezelés célja megszűnt, illetőleg az adat tárolásának törvényi
határideje lejárt. A Társaság az adatbiztonság érvényesülése okán, az Infotv., illetve az egyéb adat- és
titokvédelmi szabályoknak megfelelve minden olyan technikai, szervezeti, szervezési és egyéb olyan
műszaki feltételt biztosít, amely a kezelt adatok jogellenes nyilvánosságra hozatalát, jogosulatlan
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adattovábbítását, hozzáférését, módosítását, megsemmisülését megakadályozza. Előbbiekre
tekintettel a Társaság által kezelt adatok sérthetetlensége és titkossága teljeskörűen biztosított.
A tiltakozás joga:
Az Érintett nyilatkozatában kifogásolhatja adatainak kezelését, és kérheti az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését, mely kérelmet a Társaság a beérkezéstől számított
15 napon belül megvizsgál, döntéséről, illetve a jogorvoslati lehetőségekről írásban megküldi
tájékoztatását. Indokolt tiltakozás esetében – megállapításra kerül, hogy az Érintett érdekei
elsőbbséget élveznek - az adatkezelés megszüntetésére kerül sor. Abban az esetben, amennyiben az
Érintett nem ért egyet a Társaság döntésével, a közléstől számított 30 napon belül a lakhelye szerint
illetékes törvényszékhez fordulhat keresettel.
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