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Adatvédelmi tájékoztató
1. Általános tájékoztatás
1.1. Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott
figyelmet fordítunk a társaságunkhoz eljuttatott személyes és különleges adatainak
védelmére.
1.2. Társaságunk a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos
jogszabályok rendelkezéseinek megtartására. Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan
kezeli és megtesz minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, mely az adatok
biztonságát garantálja. Társaságunk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
o 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ
szabadságról,
o 2000. évi C. törvény a számvitelről,
o 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
o AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
o 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
1.3. Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása,
továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
1.4. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható)
természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés. A telephelyen elhelyezett elektronikus megfigyelő rendszer által
közvetített adat (képfelvétel) a felvételen szereplő személy személyes adatának minősül. A
személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai,
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján
azonosítani lehet.
1.5. Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a
szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

2. Adatkezelés típusa
2.1. Elektronikus
megfigyelőrendszer:
Társaságunk
megfigyelőrendszert (térfigyelés) üzemeltet 24 órában.

székhelyén

elektronikus

A jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, 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.
Társaságunk elhelyez figyelmeztető táblákat minden olyan helyiség bejáratára, – így a
telephely bejáratára is – ahol térfigyelést alkalmaz. A hozzájárulás ráutaló magatartással is
megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a
megfelelően elhelyezett ismertetés ellenére a területre bemegy, kivéve, ha a körülményekből
egyértelműen más következik.
A térfigyelésre a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) rendelkezéseivel
összhangban kerül sor.
A kamerák látószöge a célterületre irányulhatnak csak. Így kizárólag saját tulajdont vagy
használatban lévő területet figyelünk meg, amelyen a kamera látószöge az alábbi területekre
irányul:
Kihelyezett kamerák helye
1.-es kamera épület sarka
2.-es kamera szerviz bejárata
3.-as kamera lépcsőház kültéri fala
4.-es kamera áru kiadó kapu belső
fala
7.-es kamera földszinti raktár
folyosójának fala
9.-es
kamera
emeleti
raktár
bejáratának felső sarkánál

Megfigyelt terület
Szerviz bejárata előtti parkoló
Szerviz
Lépcsőház előtti parkoló
Tisztítószer raktár kijárata
Földszinti raktár folyosó
Emeleti raktár bejáratánál lévő
terület

A térfigyelés során készült kép- és videó felvétel az informatikai szerveren tárolódik a jelen
szabályzatban meghatározott időtartamban, ahhoz csak a kijelölt munkatárs férhet hozzá. A
kamerák hangot nem rögzítenek.
Az adatok kezelésére elsősorban emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, veszélyes anyagok,
veszélyes gépek megfigyelése, illetve vagyonvédelem céljából kerül sor.
2.2. Kép- és videófelvételek: Társaságunk székhelyén, telephelyein vagy fióktelepein, valamint
bármely más a társaságunk által szervezett – helyszíntől független – vállalati eseményeken és

egyéb rendezvényeken kép- és videofelvételek nem készülnek.
2.3. Magánszemély ügyfelek adatai: Társaságunk szolgáltatásai teljesítése és azok díjának
beszedése érdekében a magánszemély megrendelők alábbi adatait tartja nyilván:
a)
b)
c)
d)
e)

vezetéknév
keresztnév
lakcím
e-mail cím
telefonszám (mobil, vezetékes)

Az adatok kezelésére elsősorban a szerződések teljesítése céljából kerül sor.
2.4. Álláshirdetésre jelentkezők személyes adatai: Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk által a
munkaerő-közvetítés, illetőleg új munkavállalók jelentkezése esetén kezelt személyes adatok
köre az alábbi:
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

vezetéknév
keresztnév
születési név
születési hely és idő
lakcím
e-mail cím
telefonszám (mobil, vezetékes)
tanulmányokra vonatkozó adatok
munkahelyekre vonatkozó adatok
idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok
megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk
egyéb,
jellemzően
önéletrajzba
foglalt
információk,
így
például
referencia/vélemény harmadik személyek részéről, szabadidős tevékenység,
bizonyítványok, oklevelek, díjak és egyéb dokumentumok, az ezekben
megadott információk, fényképfelvétel.

A fent felsorolt adatok közül nem mindegyiket kezeljük szükségszerűen, azonban vannak
olyan adatok, amelyet meg kell adnia ahhoz, hogy igénybe tudja venni a szolgáltatást, illetve,
hogy az Ön részére nyújtani tudjuk a szolgáltatást, továbbá hogy a munkaviszony létrehozása
érdekében el tudjunk járni.
Társaságunk nem vállal felelősséget a kifejezett kérése nélkül tudomására hozott (pl.
önéletrajzban szereplő) különleges adatokért, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés hiányában ne
adjon meg ilyen adatokat.
Az álláshirdetésre jelentkezéskor lehetőség van ajánlást vagy olyan referenciát megadni,
amelyet valaki más állított ki (pl. korábbi munkaadója). Ebben az esetben azonban a
jelentkezőfeladata és felelőssége, hogy beszerezze a kiállító személy hozzájárulását ahhoz,
hogy ezt az ajánlást vagy referenciát másokkal megoszthassa.
Társaságunk a jelen pont szerinti adatkezelésről az álláshirdetés során tájékoztatja a
jelentkezőket.
Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy jelentkezése, önkéntes adatközlése alapján a
jelentkezők jövőbeli elhelyezkedésével, munkavállalásával kapcsolatban támogatást, tanácsot nyújtsunk,

továbbá, hogy a munkáltatók által betöltendő pozíciókra a jelentkezők foglalkoztatásának lehetőségét
megvizsgáljuk és amennyiben a jelentkező a támasztott elvárások alapján alkalmas lehet, elősegítsük az Ön
foglalkoztatását.
Jelentkezésével a jelentkező hozzájárul, hogy az általa megadott elérhetőségek valamelyikén felkeressük
állásajánlattal, vagy álláskereséssel kapcsolatos rendezvényekkel, előadásokkal. Adatait a megjelölt céloktól
eltérő célra nem használjuk fel.
2.5. Honlapon elhelyezett cookie-k
A Felhasználó a weboldali űrlapok elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy társaságunk
személyes adatait nyilvántartsa, rögzítse, tárolja és a szolgáltatás nyújtásához, illetőleg a
szolgáltatás minőségének javításához és ellenőrzéséhez szükséges mértékben kezelje.
Böngészéskor mindössze anonim információk kerülnek rögzítésre arról, hogy a Látogatók
mely aloldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak vagy próbálnak meg használni.
Ezen adatok segítséget nyújtanak az oldal üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez, valamint
a zökkenőmentes működés fenntartásához.
A Szolgáltató a weboldalon a látogatókat, a Látogatók számát, jellemzőit a Google Analytics
webanalitikai szolgáltatással méri. A Google Analytics működése során számos jellemzőjét
naplózza a Látogatóknak, mint például: honnan érkezett, milyen böngészőt, vagy milyen
operációs rendszert használ, mely oldalakat nézi meg a weboldalon. A Google Analytics által
tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy a Látogatót név szerint azonosítsák, azonban egy
későbbi látogatása során képes felismerni, hogy az adott számítógépéről, az adott felhasználó
által használt böngészővel valaki már járt a weboldalon korábban. A méréshez a rendszer
kisméretű adatfájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) helyez el böngészőjében. A mérés célja a
felhasználói szokások megismerése, ezáltal az oldal bővítése, fejlesztése az így kinyert
információk alapján.
Célja még az oldalra érkező látogatók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott kereső
kifejezések feltérképezése. A cookie-kat a webserver hozza létre a böngésző segítségével a
látogató eszközén (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített
könyvtárban kerülnek tárolásra.
A cookie-k sokféle funkcióval rendelkezhetnek: információt gyűjtenek, megjegyzik a
Felhasználó egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.
A Szolgáltató a cookie-knak köszönhetően tudja meghatározni például, hogy a weboldal
melyik része a legnépszerűbb, melyik aloldalra kattintanak a legtöbben, stb. Ez azért is
fontos, mert az Szolgáltató így a felhasználók igényeihez tudja alakítani a weboldalt és
komplexebb felhasználói élményt tud nyújtani.
A legtöbb böngészőben beállítható, hogy a Felhasználó elfogadja-e a cookie-kat vagy sem. A
böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy a Felhasználó kér-e
értesítést arról, ha a weboldal cookie-t kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a
különböző típusú cookie-k meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző
program bezárásakor.
Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és
céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
A Szolgáltató az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, és attól eltérő módon
nem használja fel.
Az üzleti partnerekkel való kapcsolattartás megkönnyítése és a szerződések megkötése és
teljesítésének elősegítése céljából társaságunk nyilvántartja az üzleti partnerek
kapcsolattartóinak alábbi személyes adatait: név, email cím, telefonszám, munkakör. A
fentiekben meghatározott személyes adatok a nem természetes személy szerződő partnerünk
munkavállalójáé, így a személyes adatokat a szerződéses partnerünk továbbítja társaságunk
felé a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben. Társaságunk a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja
szerint a szerződéses partner jogos érdekében veszi át tőle és kezeli a személyes adatokat a
célhoz szükséges mértékben és ideig. A GDPR 6. cikk (1) (f) pontjára történő hivatkozásra
tekintettel társaságunk külön dokumentálja, hogy a harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése előnyt élvez az adott esetben a munkavállaló személyes adataihoz fűződő
rendelkezési jogához képest, mivel a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges és
arányos korlátozás.
Nyilatkozunk, hogy társaságunk semmilyen hivatalos jelenléttel nem rendelkezik a közösségi
médiában, így sem az esetleg társaságunk neve alatt megjelenő tartalomért, sem az adott
oldalon az oldal üzemeltetője által folytatott adatkezelésért társaságunk felelősségét kizárja.
3. Adattovábbítás
3.1. A jelen szabályzat elfogadásával az alábbi partnerek és a hatóságok részére történő
továbbításához a hozzájárulnak.





The Real Numbers Kft. (könyvelő és bérszámfejtő): név, szül. hely és idő, anyja
neve, TAJ, adóazonosító, munkaviszony kezdete/vége, pozíció, fizetés,
betegszabadságra/táppénzre jogosító dokumentumok, gyermekek neve, szül. hely
és idő, anyja neve, TAJ, adóazonosító
Multi-Marker Kft. (üzemorvos): Név, szül. hely és idő, TAJ, pozíció
Wárh Zoltán e.v. (munkavédelem): Név, pozíció, szül. hely és idő, bizonyítványok,
oklevelek, üzemi baleset esetén orvosi papírok

3.2. A rögzített felvételeket egyébként társaságunk harmadik fél részére csak törvényben
meghatározott esetben (pl. rendőrség, munkavédelmi hatóság részére) adja át.
4. Az adatkezelés célja
4.1. Az adatok kezelésére kizárólag a jelen szabályzatban foglalt célokból kerül sor.
4.2. A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél
részére történő továbbítása valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb
adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne
férjenek hozzá.
4.3. Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek jogalapját az Info tv. 5. § (1) bekezdés a.) pontja
biztosítja.

4.4. Bizonyos esetekben sor kerülhet a személyes adatok kezelésére egyéb jogalapokon is, mint
például a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség (Infotv. 6. § (1) bekezdés a) pont /
Adatvédelmi Irányelv 7. cikk c) pont), a Társaságunk vagy harmadik személy jogos érdeke
(Infotv. 6. § (1) bekezdés b) pont / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk f) pont), a Társaságunkkal
létrejött szerződés végrehajtása (Infotv. 6. § (4) bekezdés / Adatvédelmi Irányelv 7. cikk b)
pont). Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és
honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen
feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az
irányadó jogszabályok így rendelkeznek.
5. Adatok biztonsága
5.1. A személyes és különleges adatai biztonsága érdekében társaságunk olyan technikai,
valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő
illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű
törlését vagy megsemmisülését.
6. Az adatkezelésre jogosultak köre
6.1. Társaságunk adatkezelésre feljogosított munkavállalói, illetve társaságunkkal szerződéses
jogviszonyban álló együttműködő partnerei, illetve az érintett saját maga jogosultak az
adatokhoz való hozzáférésre és azok kezelésére.
Az adatkezelésre feljogosított munkavállalók a vállalkozás ügyvezetői. A kamerák képét az
ügyvezetők jogosultak figyelni, a rögzített felvételek visszanézésére az ügyvezetők jogosultak.
6.2. Társaságunk az adatok védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen
tájékoztatóban, a jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint titoktartásra kötelez.
A személyes adatok szerződéses partnereink, megbízóink által történő kezelése során a
személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása szerződéses
partnereink, megbízóink felelőssége, amelyért Társaságunk nem vállal felelősséget.
7. Ellenőrzés
7.1. Nyilatkozunk, hogy az itt szabályozott megfigyelésre és ellenőrzésre kizárólag abban az
esetben kerül sor és akkor is kizárólag a konkrét elérni kívánt cél érdekében annak keretein
belül, amikor az a társaságunknak, valamely munkavállalójának (így különösen
vagyonvédelem) vagy valamely partner gazdaságilag indokolható érdeke. A rögzített
anyagokat kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve munkahelyi baleset
esetében lehet visszanézni.
7.2. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre,
hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági koron kívül más személy ne
láthassa. - A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő
cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése
céljából figyelhetik. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül
más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.
7.3. Rögzítjük, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre más mód, eljárás, amellyel a fent rögzített
cél elérhető, és amely adatkezeléssel nem járó, illetőleg szűkebb körű adatkezeléssel járó

megoldás volna.
8. Az adatkezelés időtartama
8.1. Az adatkezelés az ahhoz való hozzájárulás megadásával kezdődik.
8.2. A térfigyelés során készült kép- és videó felvétel az informatikai szerveren tárolódik,
ahhoz csak a kijelölt munkatárs férhet hozzá és legfeljebb 30 munkanapot követően –
amennyiben annak tárolása jogszabályban előírt okból nem meghosszabbítható - töröljük.
8.3. Az egyéb adatokat társaságunk az adatbázisában mindaddig megőrzi, kezeli, amíg az
érintett nem kéri annak törlését (de legkésőbb 5 év elteltével).
8.4. Társaságunk által kezelt adatok törlését az érintett bármikor kezdeményezheti. Az erre
vonatkozó kéréseknek hivatali időnkben társaságunk mindenkor haladéktalanul eleget tesz.
8.5. Személyes adatai kezeléséről az érintett bármikor tájékoztatást kérhet. Kérésére
társaságunk tájékoztatást ad az érintett kezelt adatairól, arról, hogy kik és milyen célból
kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az info@weidner.hu (email) címen
kérhető.
8.6. A megadott adatok helyességéért az érintett felel. Személyes adatai helyesbítését azok
megváltozása esetén bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésre
társaságunk helyesbíti, a hiányos vagy téves adatot törli. A helyesbítésről és a törlésről külön
értesítést erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mailben, erre a célra pontosan megadott email címre küldünk.
9. Jogérvényesítés
9.1. Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az
Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához fordulhat.
9.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) bejelentéssel bárki vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
9.3.
-

Az érintett bírósághoz fordulhat:
a felvilágosítás megtagadása,
a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,
jogainak megsértése esetén, továbbá
ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha
Társaságunk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés
közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

9.4. A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi
Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
9.5. Kérjük, hogy a Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a

fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljanak Társaságunkhoz.
Budapest, 2018.05.14.
_____________________
………………………..
Korlátolt Felelősségű Társaság

A fenti szabályzatot megismertem, az abban foglaltakat az alábbiak szerint magamra
nézve kötelezőnek ismerem el
1.1. Elektronikus megfigyelőrendszer: bejáratra elhelyezett felhívás tudomásul vételével a
telephelyre belépéssel
1.2. Álláshirdetésre jelentkezők személyes adatai: az
álláshirdetésben
az
adatvédelmi
szabályzat linkjének megjelenése esetén az önéletrajz megküldésével

