
 
Adatkezelési tájékoztató 

a FABERLAND Kft. ügyfelei, állásra pályázói részére 
 

I. BEVEZETÉS  
 

A FABERLAND Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a 
személyes adatok védelmére, a jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes 
adatkezelésre.  

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos 
magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben 
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos 
adatkezeléshez szükségesek.  

 

Az adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik “érintettnek”, akinek a személyes adatát 
kezelik.  

Jelen adatkezelési tájékoztató tekintetében a FABERLAND Kft. ügyfeleivel (a továbbiakban: 

érintett) kapcsolatos adatkezeléseket tartalmazza, melyben az Adatkezelő meghatározza az 
adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, a személyes 
adatok kategóriáit; továbbá az adatkezelő kötelezettségeit és jogait; az adattovábbítás 

feltételeit; szabályozza az Adatkezelő és az Érintett közti kapcsolatot, a kapcsolattartás, 
valamint a jogérvényesítés módját; illetve jogsértés esetén a jogorvoslati lehetőségeket.  

A jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük Önnel, hogy miként kezeljük az Ön személyes 
adatait - amikor szerződéses kapcsolatban állunk egymással, vagy valamely partnerünkkel áll 
szerződéses kapcsolatban, vagy a közeljövőben munkavállalóként köszönthetjük a 
sorainkban. Mindezekről a későbbiekben még részletesebben is szó lesz. Az Adatkezelő 
munkavállalóiról szóló adatvédelmi tájékoztatóját kizárólag a munkavállalói részére teszi 
elérhetővé, ezért a munkavállalókkal kapcsolatos adatkezelésekről nem szól ez a tájékoztató. 

 
A FABERLAND Kft. által üzemeltetett webshopok felhasználóival és hírleveleire 
feliratkozókkal kapcsolatos adatkezelésekről, valamint cookie szabályzatáról nem szól jelen 
tájékoztató. Az erről szóló tájékoztató - Adatkezelési tájékoztató weboldal felhasználóink 

részére címmel - található meg weboldalunkon. 
 

Az adatkezelési tájékoztató a közzétételétől hatályos, annak módosítására az Adatkezelő 
egyoldalúan jogosult (az utolsó módosítás dátumát feltüntetve).  
 
II. ADATKEZELŐ, AZ ADATKEZELŐ KAPCSOLATTARTÓJA  
 

Az „Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, aki a személyes adatok kezelésének 
céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.  



 
Az Adatkezelő adatai:  
FABERLAND Kft. 
Cégjegyzékszám: 13-09-140149 
Székhely: 2119 Pécel, Pesti út 3. 
Adószám: 22926627-2-13  

Az adatkezelő képviselője, elérhetősége:  
Képviselő: Bálint Tibor vezető tisztségviselő 
Email címe: faberland@faberland.hu 

A cég telefonszáma: +36-70/676-95-22 
 Az adatkezelés helye, módja, időtartama 
 
III. AZ ADATKEZELÉS HELYE, MÓDJA 
 
A jelen tájékoztatóban megjelölt személyes adatok 
 

- papír alapon az Adatkezelő székhelyén található irattárban 
 

- elektronikusan az Adatkezelő székhelyén található informatikai eszközökön, 
szervereken kerülnek tárolásra. 

A jelen tájékoztatóban található táblázatban megjelölt ideig. 
 
IV. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA  
 
Az Adatkezelő az alábbi táblázatban részletezett személyes adatokat az alábbi táblázatban 
szereplő célok érdekében, 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 szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: GDPR rendelet) meghatározott alábbi jogalapok 
szerint, a táblázatban meghatározott időtartamig. A táblázatban szerepel továbbá az is, hogy 

az adatok megismerésére mely személyek jogosultak. 
 
A lenti táblázatban kategóriánként részletezett adatkezelés tehát az Adatkezelő feladatainak 
ellátásához feltétlenül szükséges, továbbá ezen adatkezelés a szerződések teljesítéséhez is 
szükséges, valamint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
is szükséges. Tájékoztatom, hogy a személyes adat megadása ezért jogszabályon, vagy 
szerződéses kötelezettségen is alapul. A személyes adat szolgáltatására köteles ahhoz, hogy 
szerződéses kötelezettségeit az adatkezelő teljesíteni tudja. Ennek elmaradása esetén a 
szerződés nem teljesíthető.  
 
Amennyiben Ön a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul, arról még az 
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapott, és így adja hozzájárulását annak a 
fenti célból történő kezeléséhez. 
Jelen adatkezelések tekintetében automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik. A 
„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, 
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, 
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy 
előrejelzésére használják.  
Az adatkezelő nem továbbítja harmadik országba a fenti személyes adatokat. Harmadik 

ország alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak. 

mailto:faberland@faberland.hu


 



Adatkör Kezelt  
személyes adatok köre 

 

 

A személyes adatok 
tervezett kezelésének 
jogalapja 

A személyes adatok 
tervezett 
kezelésének célja 

A személyes adatok 
tárolása (megőrzése) 
időtartamának 
meghatározási 
szempontja 

Az adatok megismerésére 
jogosult személyek köre, 
A kezelt személyes adatok 
továbbítása vagy tervezett 
továbbítása esetén az 
adattovábbítás köre 

Elektronikus 
megfigyelő-
rendszer 
(kamerák) által 
mozgókép 
rögzítése 

A kamerával megfigyelt 
helyiségekben 
tartózkodó személyek  
arcmása, továbbá az általuk 
tanúsított magatartás. 
Az Adatkezelő által 
alkalmazott  
kamerák arcfelismerésre 
nem alkalmasak. 
 

Az Adatkezelőnek 
a fenti célokhoz fűződő 
jogos érdeke (GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés f) 
pontja), 
illetőleg ehhez 
kapcsolódóan 
a személy- és 
vagyonvédelmi, 
valamint a  
magánnyomozói 
tevékenység szabályairól 
szóló 2005. évi CXXXIII. 
törvényben kapott 
törvényi felhatalmazás. 

Az emberi élet, testi 
épség, védelme, 
az üzleti, 
vagyonvédelem; i 
llletve ezekkel 
kapcsolatos 
jogsértések (csalások, 
visszaélések, 
egyéb 
bűncselekmények) 
észlelése, az elkövető 
tettenérése, illetve 
jogsértő cselekmények 
megelőzése vagy 
bizonyítása. 

Rögzített képfelvétel 
(amennyiben hatósági, 
bírósági eljárásban 
nem kerül felhasználásra, 
vagy az érintett nem kéri 
annak megőrzését) 
a rögzítést követő 13 
munkanap, majd a 
rendszer felülírja magát. 

 

A rögzített felvételeket az 
Adatkezelő harmadik fél 
részére csak törvényben 
meghatározott esetben (pl. 
rendőrség, munkavédelmi 
hatóság részére) továbbíthatja, 
erre irányuló hatósági 
megkeresés esetén. 

Szerződés 

teljesítéséhez 
szükséges 
adatok,  
szerződéses 
feladatban 
szereplő adatok, 
kapcsolattartók 
adatai 

az érintett neve, beosztása, 
telefonszáma, levelezési 
címe, e-mail címe  

jogi kötelezettség 
teljesítéséhez is 
szükséges, valamint 
jogos érdek 
 
Az Adatkezelő a jogos 
érdekhez, mint jogalaphoz 
kötődő érdekmérlegelési 
tesztet elkészítette, annak 
során az adatkezelés 
jogszerűségét 
megállapította, a tesztet erre 
irányuló kérés esetén az 
érintettek rendelkezésére 

bocsátja. 
 

Szerződés teljesítése, 
számlák kibocsátása, 
kapcsolat- 
tartás 

 

A Számviteli törvényben 
előírt megőrzési idő, 
valamint a szerződés 
teljesítése alatt, és azt 
követően a 
kapcsolattartáshoz, valamint 
a teljesített szolgáltatással 
kapcsolatos esetleges 
jogviták elévülési ideje + 1 év 

a kijelölt kapcsolattartók 
személyes adatait a szerződések 
előkészítését, véleményezését 
végző jogi terület munkatársai, a 
konkrét szerződéses 
kapcsolattartásért felelős 
munkatársak, valamint a 
könyvelő jogosultak 
megismerni(Az irányadó 
szerződések és jogszabályok 
alapján pontos nevükről kérésre 
adunk tájékoztatást) 

 
Az érintettnek a jelen tájékoztató 
alapján megismert személyes 
adatait az Adatkezelő kizárólag a 
szerződésen alapuló jogi igények 
érvényesítése esetén az illetékes 

bírósághoz továbbítja. 

Az 
Adatkezelőnél 

Álláspályázattal kapcsolatban 
az adatkezelő tipikusan az 

A jelentkező 
hozzájárulása. 
Tájékoztatjuk, hogy Ön 

A pályázat 
elbírálásáig végzett 
adatkezelés célja: a 

Sikertelen pályázat esetén az 
álláspályázat elbírálásának 

 



álláspályázatra 
jelentkező, 
vagy egy adott 
álláshirdetés 
kapcsán 
kiválasztott 
személyek 

alábbi személyes adatokat 
kezeli: 
Név, születési hely és idő, 
állampolgárság, állandó lakcím, 
tartózkodási hely (adatkezelés 
célja: jelentkező azonosítása) 
Telefonszám, e-mail cím 
(adatkezelés célja: 
kapcsolattartás) 
Megpályázott pozíció adatai 
Iskolai végzettségre vonatkozó 
adatok 
Szakmai tapasztalatra 
vonatkozó adatok 
Nyelvtudásra vonatkozó 

adatok (szellemi munkakörben 
foglalkoztatandó jelentkező 
esetén) 
Bérigény 

Közösségi oldal (pl. LinkedIn) 
nyilvános profilja, ha az itt 
szereplő adatok a megpályázott 
pozíció szempontjából releváns 
tájékoztatást nyújtana 
Szükség szerint: önéletrajz, és 
az abban szereplő adatok, pl. 
- arckép, ha ez szerepel az 
önéletrajzban 
- természetes személyazonosító 
adatok (név, nem, születési hely 
és idő, állampolgárság) 
- nyelvtudás, iskolai és egyéb 
végzettség, szakmai tapasztalat, 
preferált pozíció, érdeklődési 
terület 
- adott esetben vezetői engedély 
típusa, továbbá 
- egyéb, az önéletrajzban 
szereplő adatok. 
motivációs levél és annak 
tartalma.  

Kérjük, hogy önéletrajzában 
és motivációs levelében csak 
a munkaviszony létesítése 
szempontjából releváns 
személyes adatot adjon meg! 

nem köteles a 
hozzájárulását megadni. 
Azonban, ha a 
munkaerőfelvétel céljából 
történő adatkezeléshez nem 
járul hozzá, úgy nem áll 
módunkban álláspályázatát 
elbírálni. Amennyiben 
hozzájárulását megadta, ezt 
utóbb bármikor, indokolás 
nélkül visszavonhatja, a 
visszavonás azonban nem 
érinti a visszavonás előtt 
történt adatkezelések 
jogszerűségét. 
 
Az álláspályázat 
elbírálását követő 
adatkezelés jogalapja – 
amennyiben a jelentkező 
nem adott hozzájárulást a 
további megkeresésekhez – 
az adatkezelő jogos érdeke 
(jogos érdek megnevezése: 
a jelentkező általi esetleges 
igényérvényesítés esetére 
szükséges bizonyítékok 
megőrzése, adatkezelő 
jogszerű eljárásának 
utólagos bizonyíthatósága) 
 

 

jelentkező szakmai 
alkalmasságának 
megítélése a 
meghirdetett pozíció 
kapcsán. Ahol a 
konkrét személyes 
adat gyűjtésének eltérő 
célja van, ott 
kifejezetten jelezzük az 
alábbi sorban. 
 
A pályázat elbírálását 
követő adatkezelés 
célja: (i) a pályázó 
általi esetleges 
igényérvényesítés 
során az adatkezelő 
álláspontjának 
bizonyításához, 
jogainak 
érvényesítéséhez 
szükséges 
iratmegőrzés. (Ez 
utóbbi adatkezelések 
jogalapja: jogos érdek, 
ezzel kapcsolatos 
információkat lásd az 
„Adatkezelés 
jogalapja” sorban.),  
(ii) illetve – 
amennyiben ehhez a 
jelentkező külön 
hozzájárul – toborzási 
adatbázisba való 
bekerülés, további 
álláslehetőségekről 
történő közvetlen 
tájékoztatás az 
adatkezelő által 

időtartamát követő legfeljebb 
30 nap. 
 
Amennyiben jelentkező 
külön hozzájárult, úgy az 
adatokat az adatkezelő 
további 1 évig megőrzi és 
felhasználja annak 
érdekében, hogy további 
álláslehetőségek figyelembe 
ajánlása céljából a 
kapcsolatot a jelentkezővel 
felvegye. 
 
Sikeres pályázat esetén az 
adatkezelő a jelentkezéskor 
megadott adatok közül a 
munkaviszony létesítéséhez 
és fenntartásához szükséges 
adatokat kezeli tovább, a 
külön, munkavállalóknak 
adandó tájékoztatás szerint. 



V. TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER (VIDEOKAMERÁK) 
ALKALMAZÁSÁRÓL 
 
 
Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatok kezelése az 
Adatkezelőnek a az emberi élet, testi épség, védelme, az üzleti, vagyonvédelem; illetve 
ezekkel kapcsolatos jogsértések (csalások, visszaélések, egyéb bűncselekmények) észlelése, az 
elkövető tettenérése, illetve jogsértő cselekmények megelőzése vagy bizonyításához fűződő 
jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), illetőleg ehhez kapcsolódóan a személy- 
és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
CXXXIII. törvényben kapott törvényi felhatalmazás.  
Az Adatkezelő a kamerarendszer telepítésekor a jelen adatkezeléssel kapcsolatban lefolytatta 
az érdekmérlegelési tesztet, melynek eredményeként megállapításra került, hogy az 
Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez a megfigyelt területekre belépő 
személy személyes adataihoz fűződő jogával szemben.  
A felvételek készítése nem jár az érintettek érdekeire, alapvető jogaira és szabadságaira nézve 
aránytalan és szükségtelen mértékű korlátozással. A kamerák kihelyezésére kizárólag 
biztonsági és vagyonvédelmi okból került sor.  
A kamerarendszerrel a munkavállalókról, ügyfelekről rögzített felvételeket kizárólag az 
Adatkezelő vezető tisztségviselője jogosult megismerni.  
Szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás esetén a felvétel továbbításra 
kerül az illetékes hatóságok részére.   
Ha a felvétel bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kerül felhasználásra, az 
eljárás jogerős befejezését követően kerül törlésre. 
 
VI. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA ÉS ADATFELDOLGOZÓ 
IGÉNYBEVÉTELE 
  
 
Az adatkezelés kapcsán az adatkezelő igénybe veheti további vállalkozások segítségét az 
adatkezelési célok végrehajtásában. 
Ilyen esetben a közreműködő partner vállalkozás a személyes adatok kezelésében 
Adatfeldolgozóként vesz részt.  
Az „Adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő nevében 
személyes adatokat kezel, és többnyire csak utasításokat hajt végre, illetve az adatkezelés 
szempontjából nem hoz döntéseket, illetve nem az adatfeldolgozó határozza meg az 
adatkezelés eszközeit. 
 
A munkavállalói bérszámfejtésével kapcsolatban a FABERLAND Kft. az alábbi 
adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe:  
 
WELD-TECH Hungary 2005 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
2119 Pécel, Kossuth Lajos utca 15. 
Adószám: 13503819-2-13 2119  
Cégjegyzékszám: 13-09-122728 



 
Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét, 
célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő 
kötelezettségeit és jogait meghatározó szerződés szabályozza. Az adatfeldolgozó további 
adatfeldolgozót nem vehet igénybe.  
 
 
VII. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉT BIZTOSÍTÓ GARANCIÁK 
 
Az adatkezelő a tudomány és 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 

megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat 

mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. 

Erre figyelemmel a munkavállalói személyes adatok biztonságának megőrzését az 
adatkezelőnél a következő technikai és szervezési intézkedések garantálják: 

a. az elektronikusan tárolt munkavállalói személyes adatokhoz csak a munkakörükre 
tekintettel erre feljogosított munkavállalók férhetnek hozzá, belépési jelszavuk 
megadását követően; 

b. A munkavállaló a munkáltató által a munkavégzéshez biztosított 
információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközt, rendszert (a továbbiakban: 
számítástechnikai eszköz) kizárólag a munkaviszony teljesítése érdekében 
használhatja. 

c. hardveres tűzfal védi a rendszert, amit az Asus 802.11ac Gigabit Router biztosít. 
d. rendszeres (általában naponta történő) mentés, oly módon, hogy adatsérülés esetében 

az adott napon belüli változások is visszaállíthatók; 
e. a munkavállalók által tett titoktartási nyilatkozat; 
f. hivatali mobiltelefon jelkód megadásával történő használata; 
g. kizárólag kulccsal nyitható szekrényekben (vagy kulccsal zárható helyiségekben 

található szekrényekben) történő irattárolás.  
 
Ezen intézkedések hatékonyságát az adatkezelő rendszeresen figyelemmel kíséri. 
 
 

VIII. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK JOGAI  
 
Az ügyfeleket e tájékoztatóban szereplő adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi jogok illetik 
meg:  

▪ a tájékoztatáshoz való jog,  
▪ a hozzáférési jog,  
▪ a helyesbítéshez való jog,  
▪ az adatkezelés korlátozásához való jog,  
▪ a tiltakozáshoz való jog.  

 



Tekintettel arra, hogy az adatkezelőnél nem történik automatizált módon adatkezelés, így az 
adathordozhatósághoz, valamint az automatizált döntéshozatal elleni tiltakozáshoz való jog 
nem illeti meg az ügyfeleket.  
 
- AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOGA  
Az adatkezelő e tájékoztatás közzétételével intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az 
érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikke által 
meghatározott minden információ a rendelkezésére álljon. Abban az esetben, ha a 
rendelkezésre bocsátott adatokat az adatkezelő nem az érintettől szerezte meg, az adat 
megszerzését minden esetben az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő.  
 
- AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOGA  
Az érintett személyazonosságának igazolását követően jogosult arra, hogy az adatkezelőtől 
visszajelzést kapjon a személyes adatainak kezeléséről. A hozzáférési jog gyakorlásával 
összefüggő tájékoztatást az adatkezelő írásban, postai vagy elektronikus úton adja meg.  
 
 
- A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG  
Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatot.  
 
 
- AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG  
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 
alábbiak valamelyike teljesül:  
▪ az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg az adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);  
▪ 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 (ebben az esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).  

 
 
- A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG  
Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes 
adatát nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy 
a személyes adat kezelését 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. Ha 
az érintett tiltakozik a személyes adatainak kezelése ellen, az adatkezelő tájékoztatja az 
adatkezelés jogalapját képező jogszabályi rendelkezésről.  
 



IX. JOGORVOSLATOK RENDJE  

- PANASZ BENYÚJTÁSA A FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ 

 Amennyiben Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.  

A hatóság elérhetősége:  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Telefon: +3613911400  
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.  
Honlap: www.naih.hu 
 

- BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS INDÍTÁSA  

Ha Önt érintetti jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése 

során jogsértés éri, polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása 

törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az érintett lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A 

jogsértés megállapítása esetén Ön kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a 

bíróság kötelezheti az adatkezelőt az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére. További 

információt és a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: 

http://birosag.hu/torvenyszekek 

 

- KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG ÉS SÉRELEMDÍJ 

Azaz hogyan felel az adatkezelő, ill. adatfeldolgozó az érintettel szemben kár esetén? 

Amennyiben a nem megfelelő adatkezelés Önnek, mint az érintettnek kárt okozott, akkor a 

kár megtérítéséért az adatkezelő felel. Kárról abban az esetben lehet beszélni, amennyiben az 

adatkezelés jogszabálysértő, vagy szerződésszegő volt, és ebből az érintettnek vagyoni 

hátránya is származott. Jogszabályellenes adatkezelés esetén az érintett sérelemdíjat is 

követelhet. A kártérítési vagy sérelemdíj iránti igényét elsősorban az adatkezelővel szemben 

érvényesítheti. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési felelősséggel, amennyiben 

csak a rá vonatkozó szabályokat szegte meg, vagy nem követte az adatkezelő jogszerű 

utasításait. Vagyis az adatfeldolgozó az adatkezelő által elkövetett hibákért nem felel. 

 

IX. ADATVÉDELMI INCIDENS ÉS ANNAK KEZELÉSE  
 
A GDPR rendelet alapján „Adatvédelmi incidens” a biztonság olyan sérülése, amely a 
továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Tehát adatvédelmi incidensnek tekintendő minden 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/
http://birosag.hu/torvenyszekek


olyan esemény, vagy helyzet, amikor az Ön személyes adatai illetéktelen kezekbe 
kerülhetnek.  
Adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az 
adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük az incidenst az illetékes felügyeleti 
hatóságnak, illetve tájékoztatjuk Önt is, mint az adatkezelés érintettjét, ha az adatvédelmi 
incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira 
nézve. 
 

  



X. AZ ADATKEZELÉSEK KAPCSÁN ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK 

- 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);  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 

 

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

információszabadságról (Infotv.) 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv 

 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv 

 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000100.tv 
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