
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

 

Bevezetés  
 

Jelen Adatkezelés nyilatkozat (továbbiakban Nyilatkozat) a Szekszárdi Távhőszolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7100 Szekszárd, Sárvíz u. 4., 

továbbiakban Társaság) szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek (továbbiakban 

Érintettek) személyes adatainak kezelése szabályait írja le.  

A Társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény 

tartalmát.Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés 

megfelel az itt megfogalmazottaknak. 

A Társaság vezetőinek és valamennyi munkatársának kiemelt célja és vállalt kötelezettsége, 

hogy az érintettek személyes adatait bizalmasan kezelje a jelen Nyilatkozatban foglalt 

elvárásoknak megfelelően. Megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési 

intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

A Társaság adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatkezeléssel, adatvédelemmel 

kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

- 1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről;  

- 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.); 

- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 

- 2005. évi XVIII. törvény – a távhőszolgáltatásról; 

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról; 

- 2013. évi IV. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);  

- 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, GDPR); 

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Nyilatkozatban foglaltakat bármikor 

módosíthatja. 

 

DEFINICÓK: 

- Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, 

vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 

 

- Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy egy, vagy több tényező alapján 

azonosítható; 

 

- Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes 

személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az 

érintettre vonatkozó következtetés. 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 azonosságra jellemző tényező alapján azonosítani lehet; 
 



- Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz 

a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 

meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a 

genetikai adat, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adat, az 

egészségügyi adat és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális 

irányultságára vonatkozó személyes adatok, 

o genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai 

jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy 

fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, 

és amely elsősorban az adott természetes személyből vett biológiai minta 

elemzéséből ered; 

o biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési 

jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes 

adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi 

azonosítását, mint például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 

o egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi 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; 

 

- Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a 

bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás 

lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a 

büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, 

valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat 

 

- Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint 

a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon 

vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, 

önálló vagy gyűjteményes jellegétől; 
 

- Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan 

adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli; 
 

- Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 

vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – 

kezeléséhez;  
 

- Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelést kifogásolja, 

és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;  
 

- Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki, vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott keretek között - a személyes adatok kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 



meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
 

- Közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - az adatkezelés céljait és 

eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre 

(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik 

adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az 

adatfeldolgozóval; 
 

- Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett 

bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, 

rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 

megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. 

Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a 

személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-

minta, íriszkép) rögzítése is;  
 

- Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé 

teszik; 

o Közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban 

vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó részére továbbítása útján valamely más harmadik országban 

vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó részére történő továbbítása; 

 

- Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; 

 

- Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé 

nem lehetséges; 
 

- Adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása 

céljából történő megjelölése útján; 
 

- Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, 

átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének 

összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy 

meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;  
 

- Adatmegsemmisítés: az adatok vagy azokat 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;   



 

- Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából 

vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;   
 

- Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 

közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat 

keletkezett; 
 

- Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi 

közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi; 
 

- Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;  
 

- Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel 

vagy az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló 

műveleteket végeznek; 
 

- 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: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, 

elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy 

az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 
 

- Profilalkotás: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, 

amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, 

gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy 

érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy 

mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére 

irányul; 
 

- Címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az 

adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz; 



 

- Álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely - a személyes adattól 

elkülönítve tárolt - további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, 

hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési 

intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható 

természetes személyhez ne lehessen kapcsolni; 

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE 

- Név: Szekszárdi Távhőszolgáltató NKFT. 

- Székhely: 7100 Szekszárd, Sárvíz u. 4. 

- Cégjegyzékszám: 17-09-010782 

- Adószám: 25446083-2-17 

- Telefonszám: 74/684-400 

- E-mail: kozpont@szektavho.hu 

 

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE 

- Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Péter János 

- Telefonszám: 74/684-400 

- E-mail: kozpont@szektavho.hu 

 

ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN 

Személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy  

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - 

helyi önkormányzat rendelete elrendeli. 

 

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes 

képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a 

mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem 

igényel. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és 

ideig. 

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet - 

egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos 

minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az 

adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik 

ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.  

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: 

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; 

b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek; 

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig 

lehessen azonosítani. 

 

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. A 

személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók 

össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés 

feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 
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Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az 

adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó 

részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény 

lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során 

biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló 

adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli 

adattovábbításra kerülne sor. 

 

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS 

IDŐTARTAMA 

 

A Társaság szolgáltatásainak adatkezelései jogszabályi előírás és önkéntes hozzájáruláson 

alapulnak.  

 

Honlap üzemeltetés 

A Társaság egy saját honlapot üzemeltet, amely a http://www.szektavho.hu címen érhető el.  

Ezen honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a 

honlapon, szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. 

A Társaság a honlapon nem rögzít semmilyen személyes adatot. Minden, a honlapokon történő 

adatkezelési folyamatról a Társaság előzetesen tájékoztatja az érintetteket a honlapra feltöltött 

adatvédelmi tájékoztatóval. (6. számú melléklet)  

  

adatkezelés célja: - 

 

adatok köre: - 

 

adatkezelés jogalapja: - 

 

adattárolás határideje: - 

  

adattárolás módja: - 

  

Jelen adatkezeléshez esetlegesen kapcsolódó adatfeldolgozókat és az adattovábbítások 

címzettjeit az 1. számú melléklet tartalmazza.  

 

A Társaság nem helyez el a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t.  

 

Szolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos adatkezelések  

Társaság szolgáltatásainak adatkezelései jogszabályi előírás és önkéntes hozzájáruláson 

alapulnak. 

  

Fűtés- és használati melegvíz (alaptevékenység) szolgáltatás: 

adatkezelés célja: a közüzemi szerződésen alapuló kötelezettségeinek teljesítése, jogainak 

gyakorlása céljából a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, számla 

készítése, kapcsolatfelvétel, statisztika készítése. 

 

kezelt adatok köre: természetes személyek vonatkozásában a névre, lakcímre, születési időre 

és helyre vonatkozó adatok, egyéb szervezetek vonatkozásában a névre, székhelyre, képviselő 

nevére vonatkozó adatok, és mindkét esetben a felhasználási helyre, a fogyasztásra, a 

számlázásra és a díjfizetésre vonatkozó adatok 



 

adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi 

XVIII. törvény 45.§.(1)-a. 

 

adatkezelés időtartama: A szolgáltatási jogviszony megszűnésétől számított 8 év. 

  

Szállítókhoz és az alaptevékenységen kívüli vevőkhöz kapcsolódó adatkezelés:  

adatkezelés célja: a Számviteli törvénynek és az adótörvényeknek, illetve azokhoz kapcsolódó 

belső szabályzatoknak megfelelő nyilvántartások vezetése, különböző jogszabályok által előírt 

adatszolgáltatások teljesítése. 

 

kezelt adatok köre: vevő, szállító neve, címe, adószáma, bankszámlaszám, adózási státusza 

 

adatkezelés jogalapja: 2000. évi C. törvény a számvitelről, 2007. évi CXXVII. törvény az 

általános forgalmi adóról, 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról, 1995. évi CXVII. 

törvény a személyi jövedelemadóról, valamint az Infotv. 5 §. (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás 

 

adatkezelés időtartama: a jogszabályokban előírt elévülési határidő lejártáig  

  

Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés  

Társaságunk által nyújtott szolgáltatások termékekkel kapcsolatosan Társaságunk harmadik 

személyek számára információkérésre, ajánlatkérésre nyújt lehetőséget. 

adatkezelés célja: 

- információkérés esetén: azonosítás, kapcsolattartás 

- ajánlatkérés esetén: ajánlat adás, kapcsolattartás 

 

érintettek köre: minden természetes személy, aki Társaságunkkal kapcsolatba lép és az 

Társaságunktól információt, ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett. 

 

kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím 

 

adatkezelés jogalapja: információkérés, ajánlatkérés esetén az érintett önkéntes hozzájárulása. 

 

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan.  

  

Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység 

A Társaság a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók - személyes 

adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok 

kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell. 

 

adatkezelés célja: a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses 

kötelezettségeknek megfelelés biztosítása. 

 

érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik a Társasággal szerződéses kapcsolatot 

létesítenek. 

 

adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, 

 

kezelt adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, 

vállalkozói igazolvány szám, őstermelői igazolvány szám.    



 

adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 8 év.  

  

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés 

Társaságunk lehetővé teszi, hogy érintett a szolgáltatások ellenértékét bankon keresztül történő 

átutalással egyenlítse ki. 

 

adatkezelés célja: az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése. A bank- és üzleti 

titok megőrzése érdekében a Társaság minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy 

fenti adatok kizárólag azoknak a Munkatársaknak jusson tudomására, akiknek az a feladatai 

elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges, és ehhez megfelelő jogosultsággal 

rendelkezik.  

 

érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván 

fizetni 

 

adatkezelés jogalapja: A bankon keresztül történő átutalás, és így a kapcsolódó adatok Társaság 

részére történő közlése önkéntes hozzájáruláson alapul.  

 

kezelt adatok köre: 

- számlabirtokos neve 

- bankszámla száma 

- közlemény 

- összeg 

 

adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 8 év.  

 

Telefonos ügyfélszolgálat 

adatkezelés célja: a fogyasztói és szolgáltatói jogok érvényesítése 

 

érintettek köre: minden természetes személy, aki Társaságunkkal telefonos kapcsolatba lép 

 

kezelt adatok köre: az ügyfél és az ügyintéző közötti beszélgetés hangfelvétele, valamint a 

beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok (pl.név, cím, telefonszám, stb.) 

 

adatkezelés jogalapja: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. §. (3) 

bekezdése 

 

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan.  

 

adatkezelés időtartama: 5 év. 

 

Vagyonvédelem, elektronikus megfigyelőrendszer   

A Társaság elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet a székhelyén (7100 Szekszárd, Sárvíz 

u. 4.) az emberi élet, a testi épség, valamint a megfigyelt területen lévő vagyontárgyakkal, 

eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem céljából, melynek részeként 

kamerák kerültek elhelyezésre.  

 

adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a 

jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, 



az étterem területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az 

illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló 

munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek kivizsgálása. 

 

kezelt adatok köre: a megfigyelt területre belépők tekintetében arcképmásuk és a rögzítés idején 

folytatott tevékenységük. 

 

adatkezelés jogalapja: ügyfelek esetében az érintett hozzájárulása az étterem területére való 

belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 

11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz a Társaságnak a 

vagyonvédelemhez fűződő jogos érdeke. 

 

adatkezelés időtartama: 

- a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3, azaz három munkanap 

elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31. § (2)] 

- amennyiben a felvételt jog vagy jogos érdek igazolásával kérték, hogy a Társaság azt 

ne semmisítse meg, ám a megkeresésre nem kerül sor, úgy a megkereséstől számított 

30, azaz harminc nap elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31. § (6)] 

 

adattárolás módja: elektronikus 

 

Egyéb adatkezelések 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az 

adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, 

adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az 

adatkezelőt. 

A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 

megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés 

céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

  

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS 

BIZTONSÁGA 

 

A Társaság számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén találhatók 

meg. 

A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 

informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

 

A Társaság olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az 

adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező 

kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

A Társaság az adatkezelés során megőrzi 

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát 

és teljességét; 



c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége 

van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az 

ezzel kapcsolatos eszközök. 

 

A Társaság és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel 

támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a 

számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások 

ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal 

gondoskodik. 

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, 

protokolltól (email, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel 

szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ 

felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató 

megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, 

hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden 

biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott 

óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését 

az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. 

Az érintett kérelmére a Társaság, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az 

általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg 

az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

azonban 15 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás 

ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási 

kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést 

állapít meg. 

 

Tájékoztatáshoz való jog 

A Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi 

információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető 

és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

A Társaság az érintett kérelmére annak benyújtásától számított legkésőbb 15 napon belül 

írásban, közérthető formában választ ad. A Társaság a tájékoztatást ingyenesen nyújtja, 

költségtérítést kizárólag többszöri, illetve különösen bonyolult kérelmek esetén számít fel – 

erről azonban előzetesen tájékoztatja az érintettet.  

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 a Társaság – amennyiben a szükséges adatok és az azokat 

bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti. Társaság a személyes adatot törli, ha 

kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot 

jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja 

megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság 

vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 



Az érintett hozzáféréshez való joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

- az adatkezelés céljai; 

- az érintett személyes adatok kategóriái; 

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli 

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 

- a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; 

- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

- az adatforrásokra vonatkozó információ; 

- az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott 

logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen 

jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a 

tájékoztatást. 

 

Helyesbítés joga 

Az érintett kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

 

Törléshez való jog 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a 

Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték; 

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor.  

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

- a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási 

célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; 

- vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike 

teljesül: 



- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának 

ellenőrzését; 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; 

- vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos 

indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy 

más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely 

tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  

 

Adathordozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és 

ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 

Tiltakozás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az 

adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, 

ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a 

személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok 

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak. 

A Társaság a tiltakozást a lehető legrövidebb határidőn belül, de legfeljebb 5 napon belül 

megvizsgálja, majd annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a 

kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Amennyiben a tiltakozást a Társaság megalapozottnak találta, az adatkezelést megszünteti, és 

az adatokat zárolja. 

A tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére 

a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik szintén intézkedni 

kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Ha az érintett a tiltakozás tárgyában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy a Társaság a döntéssel 

késedelmeskedik, az érintett 30 napon belül törvényben meghatározottak szerint bírósághoz 

fordulhat. 

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen 

– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt 

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

 

Visszavonás joga 



Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

 

Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 

ügyben soron kívül jár el. 

 

 

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll a Társaság rendelkezésére. 

A Társaság a megtett intézkedéseiről az érintettet és mindazokat értesíti, akiknek korábban az 

adatot adatkezelés céljára továbbította. 

A Társaság az adatvédelmi rendelkezéseknek való megfelelést biztosítja működése során. Az 

esetleges jogellenes adatkezeléssel vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével 

okozott kárt, illetve az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó, bíróság 

által végrehajtható határozatban megállapított 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 Társaság 

a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából 

származott. 

 

Adatvédelmi hatósági eljárás  

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

Telefon: 0613911400  

Fax: 0613911410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: http://www.naih.hu  

 

 

 

Szekszárd, 2019.12.16 
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