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A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA
Az Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy az AM Production Kft (a továbbiakban mint AM
Production Kft/ Társaság.) mint adatkezelő megfeleljen az Európai Unió Parlament és Tanács 2016/679. számú
Általános Adatvédelmi Rendeletének, ismert elnevezéssel: a „GDPR”, valamint az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek amelyek
alapvetően szabályozzák a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmét és az
ilyen adatok szabad áramlását, meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos felelősségi köröket és
kötelességeket.
Jelen Szabályzat rendelkezéseit az AM Production Kft más belső szabályzataival összhangban kell értelmezni. A
Szabályzat alanyi hatálya kiterjed a AM Production Kft. alkalmazottjaira, illetve vele más, munkavégzésre irányuló
jogviszonyban lévő munkatársaira, továbbá az AM Production Kft. megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak
valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjaira.
A Szabályzat hatálya kiterjed az AM Production Kft. által végzett valamennyi olyan tevékenységre, melyekben
személyes adat kezelése megvalósul. Az AM Production Kft., mint adatkezelő adatai
Adatkezelő neve:
AM Production Kft.
Adatkezelő címe:
8000 Székesfehérvár, Kamilla utca 3.
Tényleges adatkezelés az adatkezelő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kamilla utca 3.
Az AM Production Kft tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen Szabályzat mellett a honlapon történő kapcsolatfelvétel
és az elektronikus adatátadás tekintetében önálló, de tartalmában egyező szabályzatot alkalmaz, mely az informatikai
platform alkalmazásának sajátosságai miatt többlet rendelkezéseket tartalmazhat.

I.

A SZABÁLYZATBAN VAGY ADATKEZELÉS SORÁN ALKALMAZOTT FOGALMAK

„érintett” bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például
név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
„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;
„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk
felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre
vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések
megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem
lehet kapcsolni;
„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy
földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a
személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait
és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„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;
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„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;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
„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.

II.

AZ AM PRODUCTION KFT-NÉL

MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEK ÁLTALÁNOS

ELŐÍRÁSAI

Az adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat és hatásköröket az AM Production Kft. ügyvezetője határozza meg. A
szervezeten belül adatvédelmi felelős nem kerül kinevezésre, de az adatvédelemmel kapcsolatos egyes feladatokat és
hatásköröket az ügyvezető delegálhatja.
Az ügyvezető a felelős
- az adatkezeléssel kapcsolatos belső szabályozások kialakításáért,
- az adatkezelési nyilvántartás vezetéséért
- az adatbiztonsági követelmények megtartásáért, annak személyi, tárgyi és technikai feltételeinek
biztosításáért,
- az érintettek Infotv.-ben meghatározott jogainak biztosításáért,
- az adatkezelésbe bevont adatok nyilvántartásokért, valamint az adatvédelmi incidensekre és az
adattovábbításokra vonatkozó nyilvántartásokért,
- az adatvédelemhez kapcsolódó feladatok oktatásáért.
Az AM Production Kft adatkezelői nyilvántartást vezet, melyben rögzíti
- az adatkezelő, valamint annak alkalmazása esetén az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,
- az adatkezelés célját vagy céljait,
- személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve
a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - körét,
- az érintettek, valamint a kezelt adatok körét,
- profilalkotás alkalmazása esetén annak tényét,
- nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok körét,
- az adatkezelési műveletek - ideértve az adattovábbítást is - jogalapjait,
- ha az ismert, a kezelt személyes adatok törlésének időpontját,
-

a törvény szerint végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírását,
az általa kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének
körülményeit, azok hatásait és a kezelésükre tett intézkedéseket,
- az érintett hozzáférési jogának érvényesítését e törvény szerint korlátozó vagy megtagadó intézkedésének
jogi és ténybeli indokait.
Az AM Production Kft. személyes adatot kizárólag jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel.
Biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, továbbá, hogy az adatok felvétele
és kezelése tisztességes és törvényes legyen.
Az adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnik, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat
törölni kell.
Magánszemélyek, így munkavállalók adatait is az alábbi jogalapok (minimum) egyikével lehet csak kezelni:
a. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
b. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,
c. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
d. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt
szükséges,
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e.

az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges,
f. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve,
ha ezen érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen akkor, ha az érintett
gyermek.
Amennyiben az AM Production Kft. olyan célú adatkezelést vezet be, melyek nem esik a fenti kategóriákba, akkor az
adatkezelés megkezdése előtt esetileg meg kell vizsgálni a hatósági nyilvántartásba vétel kötelezettségét.

III.

AZ

AM

PRODUCTION
ADATKEZELÉSEKET VÉGZI:

KFT

TEVÉKENYSÉGI

KÖRÉBEN

AZ

ALÁBBI

-

munkavállalók adatainak kezelése (lásd 1. számú melléklet)
partnerek, alvállalkozók, együttműködők, teljesítési segédek, egyéb partnerek érdekében eljáró természetes
személyeinek adatai a szerződések megfelelő teljesítése érdekében,
- érdeklődők, ajánlatkérők üzleti céllal az AM Production Kft-hez fordulók adatai, a kapcsolatfelvételhez és
fenntartáshoz szükséges mértékben.
Az AM Production Kft általános jelleggel az alábbi érintettcsoportok adatait kezeli:
III.1. Projektpartnerek vagy egyéb üzleti partnerek természetes személyeinek adatai
Az adatkezelés célja

Szerződések létrehozása, fenntartása, teljesítése

Az adatkezelés hatósági
nyilvántartási száma
Az adatkezelés jogalapja
Az érintettek köre

Nem kötelezett nyilvántartásba vételre

Az érintettekre vonatkozó
adatok
Az adatok forrása
Az adatok kezelésének
időtartama

Üzleti érdek, jogos érdek, szerződés teljesítése
üzleti partnerek, alvállalkozók, együttműködők, teljesítési segédek, egyéb
partnerek természetes személye
Név, telefonszám, email cím (amennyiben privát), lakcím
Az érintett önkéntes adat átadása
Az adott projekt teljes lezárását (ha van garanciális időszak, annak lejártát) követő
1 év.

III.2. Munkára jelentkezők, megüresedett vagy új álláshelyekre jelentkező természetes személyek adatai.
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja
Az érintettek köre
Az érintettekre vonatkozó
adatok
Az adatok forrása
Az adatok kezelésének
időtartama
A továbbított adatok fajtája,
címzettje és a továbbítás
jogalapja

Megüresedett vagy új álláshelyek betöltése
Érintett adatszolgáltatása hozzájárulása alapján
Munkára jelentkezők
Név, születési idő és hely, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes
adatok, ideértve a képzettségre, végzettségre, gyakorlatra vonatkozó információk
Munkára jelentkezők által önként megadott adatok akár önéletrajz akár egyéb
tájékoztatás alapján
Munkaviszony létesítése esetén az Adatvédelmi Szabályzat szerint, ellenkező
esetekben legfeljebb az adatok felvételétől számított 1 évig, ezt követően törlésre,
illetve megsemmisítésre kerülnek.
Munkaviszony létesítése hiányában nincs továbbítás,

Amennyiben a munkára jelentkezők a honlapon keresztül adják meg jelentkezésüket, úgy a honlapon található
Adatvédelmi Szabályzat, ott meghatározottak szerinti elfogadásával tehetik meg azt.
III.3. Az AM Production Kft munkavállalóira, mint érintettekre vonatkozó Adatkezelési tájékoztató a jelen
Szabályzat 1. számú melléklete.
III.4. Az adatfeldolgozók adatai
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Az AM Production Kft., mint adatkezelő, az adatok feldolgozáshoz adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az
adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza
meg. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni.
Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti
tevékenységben érdekelt.
Adatfeldolgozó neve:
BOOK-MONARA Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatfeldolgozó címe:
8000 Székesfehérvár, Késmárki utca 27. A. ép.
Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységei:
- könyvelés,
- bérszámfejtés
- TB ügyintézés
- NAV ügyintézés
- munkaügyi ügyintézés
- egyéb könyvelési feladatok
Adatfeldolgozó neve:
Lenthárné Dr. Ungár Myrtill
Adatfeldolgozó címe:
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 7 2.em.3.ajtó
Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységei
- egészségügyi alkalmassági vizsgálat
- általános egészségügyi vizsgálatok
Adatfeldolgozó neve:
Datatrans Internet Kft
Adatfeldolgozó címe:
8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11. II. em. 24.
Az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységei:
- tárhely adatok kezelése
A fenti adatfeldolgozó mellett adott ügyben és egyedi esetben (jogi szakértő igénybe vételének szükségessége esetén)
adatfeldolgozóként járhat el a Kovács és Társa Ügyvédi Iroda (8000 Székesfehérvár, Arany János utca 13. I./1.)
További adatfeldolgozók esetlegesen az AM Production Kft honlapján található külön, elektronikus úton kapott adatok
tekintetében alkalmazott Szabályzatban szerepelnek.
III.5. Adatbiztonsági követelmények
Az AM Production Kft. saját alkalmazottai, továbbá a számára adatfeldolgozást végző szervezet alkalmazottai kötelesek
a tudomásukra jutott, a szervezet tevékenységéhez kapcsolódó valamennyi információt üzleti titokként megőrizni.
Ezen belül kötelesek a megismert személyes adatokkal is így eljárni.
Az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy biztosított legyen az érintettek
magánszférájának védelme.
Mind a papír alapú, mind az elektronikus adatkezelés során az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles
továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek
az Infotv., valamint az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
III.6. Adatvédelmi incidens
Valamennyi, a Szabályzat hatálya alatt álló személy köteles jelenteni, ha információbiztonsági sértésről szerez tudomást,
azaz az adatok bizalmassága, sértetlensége vagy rendelkezésre állása veszélyeztetésre kerül. Hasonlóképpen jelenteni
kell a kezelt személyes adatokkal kapcsolatos eltéréseket, ha a személyes adat kezelése jogellenes, az adat hiányos vagy
téves.
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután,
hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján (GDPR Rendelet) illetékes felügyeleti
hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira
és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására
szolgáló indokokat is.
Az AM Production Kft. az adatvédelmi incidensekkel kapcsolatban külön nyilvántartást nem vezet, azok az
adatkezelési nyilvántartásban kerülnek rögzítésre. Adatvédelmi incidens esetén - többek között az érintetti tájékoztatása
céljából - rögzíteni kell a nyilvántartásban
- az érintett személyes adatok körét,
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IV.

az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és
az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint
az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat..

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT MAGÁNSZEMÉLYEK ALAPVETŐ JOGAI

IV.1. Az érintett jogai
Előzetes tájékoztatáshoz való jog
Az érintett magánszemély bármikor jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról érthető, tömör tájékoztatást kapjon, ez a joga az adatkezelés megkezdését megelőzően is fennáll.
Hozzáférési jog
Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tömör, közérthető választ kapjon arra nézve,
hogy személyes adatainak kezelését végzik-e éppen, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz
és az uniós rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
Helyesbítéshez való jog
Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő - indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a téves, hiányos
személyes adatok módosítását, kiegészítését.
A törléshez/”elfeledtetéshez” való jog
Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő - indokolatlan késedelem nélkül - törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha annak nincs jogi akadálya. Az érintettnek ez a joga különösen
a hozzájárulása alapján kezelt személyes adataihoz kapcsolódóan áll fent, más jogalapok fennállta, így többek
között a jogi kötelezettség teljesítése alapján kezelt adatok esetén pedig kifejezetten korlátozott ez a joga, illetve
nem áll fent.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha bizonyos meghatározott
feltételek teljesülnek. Ez az esetkör leginkább egy bizonyos adatkezelési állapot rögzítésére szolgál, amely akár
egy jogvitás helyzethez vezető állapot áll fent vagy már maga a konkrét vitás helyzet is létrejött.
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat minden helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akikkel a személyes adatot közölték. Van kivétel, ez: nem várható el ezen kötelezettség teljesítése,
ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve ha:
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
profilalkotás is! – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené. Az érintett magánszemély ilyenkor kérheti a kézi, emberi beavatkozást és döntésalkotást.
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, abban az esetben az adatkezelő - indokolatlan késedelem nélkül - tájékoztatja az érintettet
az adatvédelmi incidensről.
Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy panaszt tegyen a magyar felügyeleti hatóságnál, ha az érintett
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az Uniós Adatvédelmi Rendeletet.
Elérhetőségek:
NAIH – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, tel: 391-1400
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó,
jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Ez a jog akkor is fennáll, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a
panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről.
Az adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak az uniós
rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait. Az bírósági illetékességi szabályok
szerinti Törvényszék jogosult az eljárásra.
IV.2. Az érintett kérelmére vonatkozó eljárási szabályok
IV.2.1. Az érintett magánszemély kérelmének benyújtása
Az érintett magánszemélynek személy azonosítása mellett lehetősége van bármely általa választott módon kérelmet
nyújtani be az adatkezelőhöz/adatfeldolgozóhoz, így:
- személyesen
- postai úton
- elektronikus levél útján
- meghatalmazott útján
IV.2.2. Az érintetti kérelmek elbírálása
Az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha
az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti
- a kért adatok rendelkezésre bocsátásával;
- adatpontosítás és korlátozási kérelem esetén a tárolt adatra vonatkozó belső végrehajtásáról,
- adattörlésre vonatkozóan az adat törléséről,
- tiltakozásnak helyt adó kérelem esetén a kívánt állapot létrehozásáról.
Amennyiben az adatkezelő/adatfeldolgozó úgy ítéli meg, hogy az érintett magánszemély kérelmének teljesítésére nincs
lehetőség, úgy a kérelem elutasításáról és a jogorvoslati jogokról tájékoztatja a kérelmezőt.
Az AM Production Kft/adatfeldolgozó az érintetti kérelmek elbírálása során a tevékenységéért költséget, díjazást nem
számol fel.
Amennyiben az érintett
- a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan meghatározott jogai érvényesítése iránt ismételten kérelmet nyújt be,
és
- e kérelme alapján az adatkezelő vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt
személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását az adatkezelő jogszerűen mellőzi,
az AM Production Kft/vagy adatfeldolgozó az érintett jogainak ismételt és megalapozatlan érvényesítésével
összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az érintettől.
Amennyiben megalapozottan feltehető, hogy a jogok érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy az érintettel nem
azonos személy az adatkezelő/adatfeldolgozó jogosult és köteles ellenőrizni a kérelmező személyazonosságát az adatok
bizalmassága és jogi kötelezettségek teljesítése érdekében. Az azonosítás lehetőség szerint az adatmegadás, adatszerzés
módjához kapcsolódik.
Érintetti kérelem alapján történő eljárás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetők,
amennyiben az az igény teljesítéséhez - beleértve az esetleges költségek megfizetését is - elengedhetetlenül szükséges.
A kérelem teljesítését, illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni
kell, amennyiben erről más jogszabály másként nem rendelkezik.
A jelen Adatvédelmi Szabályzat módosítása esetén a hatályos előírásokat mindig egységes szerkezetben kell kihirdetni.
__________________
Varga Bernadett
ügyvezető
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Tisztelt Jelentkező,
Tájékoztatjuk, hogy az állásra történt jelentkezése tárgyában az alábbi adatvédelmi szabályok alapján járunk el az Ön adatainak
kezelése során:
Az Ön által, mint Jelentkező által kezdeményezett álláshirdetésre jelentkezés során személyes adatokat adott meg Társaságunk
részére. Ezen adatok kezelése tekintetében Társaságunk a hatályos adatvédelmi rendelkezések alapján adatkezelőnek minősül. Erre
tekintettel Önt, mint Érintettet az alábbiakról tájékoztatom:
Az önkéntesen megadott és kezelt személyes adatok köre
•
Név
•
Lakcím, értesítési cím
•
Telefonszám
•
E-mail cím
•
Szakképzettségre vonatkozó adatok
•
Szakmai életút adatai
•
Megadott készségek
•
Az állásajánlatban esetlegesen előírt, az állás betöltéséhez szükséges egészségügyi adatok, mint különleges személyi
adatok
Tájékoztatom, az Ön által megadott adatokra vonatkozó adatkezelés az alábbi feltételrendszer alapján történik:
Az adatkezelés célja:
A meghirdetett álláshely betöltése
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre jogos érdekből a megfelelő Jelentkező kiválasztásával összefüggő
elbírálási folyamat, valamint a Jelentkező és az adatkezelő között későbbi időpontban
létrejövő szerződéses jogviszony (munkaszerződés megkötése) érdekében kerül sor.
Az adatok kezelésének időtartama
Munkaviszony létesítése esetén az Adatvédelmi Szabályzat szerint, ellenkező
esetekben legfeljebb az adatok felvételétől számított 1 évig, ezt követően az adatok
törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek.
Amennyiben az Ön személyét érintően a jelentkezése, a felvételi eljárás során munkahelyi alkalmassági, egészségügyi
alkalmassági vizsgálatra is sor kerül, az alábbiak szerint járunk el az adatkezelés során:
Tájékoztatjuk, hogy kizárólag olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható Önnel kapcsolatban, amelyet munkaviszonyra vonatkozó
szabály, mint jogi kötelezettséget előíró szabály határoz meg, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog
gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.
A vizsgálat előtt tájékoztatást kap arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat
milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben nem jogszabály írja elő a vizsgálatot, úgy jogos érdek alapján történő adatkezelés
lehetősége merülhet fel.
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja
Az érintettek köre
Az érintettekre
adatok

vonatkozó

Az adatok forrása
Az
adatok
kezelésének
időtartama
A továbbított adatok fajtája,
címzettje és a továbbítás
jogalapja
Kapcsolódó adatkezelők

Munkaviszony létesítése
Az Érintett hozzájárulása,
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, egyéb jogszabályi megfelelés, Jogos
érdek
Munkára jelentkezők
A munkaköri alkalmasság tényének vagy hiányának megállapítása. Nem kezelhető a
munkáltató részéről semmilyen szakmai (orvosi, pszichológiai) tesztlapra, kérdéssorra adott
válasz és az azokból levonható következtetés.
Orvosi vizsgálat, alkalmassági lap, érintett nyilatkozata
Munkaviszony létesítése esetén az Adatvédelmi Szabályzat szerint, ellenkező esetekben
legfeljebb az adatok felvételétől számított 1 évig, ezt követően törlésre, illetve
megsemmisítésre kerülnek.
Jogszabály alapján kötelező adatszolgáltatások
Üzemorvos, szükség esetén könyvelő, jogi szakértő

Adatfeldolgozók:
Az alkalmassági vizsgálat során az Ön adatait továbbítjuk az üzemorvoshoz és szükség esetén a könyvelési feladatokat ellátó
szervhez, jogi szakértőhöz.
Erre tekintettel adatfeldolgozó:
Üzemorvos: Lenthárné Dr.Ungár Myrtill (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 7 2.em.3.ajtó)
Szükség esetén adatfeldolgozó
BOOK-MONARA Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Késmárki utca 27. A. ép.)
Kovács és Társa Ügyvédi Iroda (8000 Székesfehérvár, Arany János utca 13. I./1.)
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A fent rögzített adatkezelések során Önt az alábbi jogok illetik meg:
Ön, mint érintett az alábbi jogosultságokkal rendelkezik az adatkezelésünk során:
Előzetes tájékoztatáshoz való jog
Ön érintett magánszemélyként bármikor jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról érthető, tömör
tájékoztatást kapjon, ez a joga az adatkezelés megkezdését megelőzően is fennáll.
Hozzáférési jog
Jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tömör, közérthető választ kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelését végzik-e éppen,
és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az uniós rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz
hozzáférést kapjon.
Helyesbítéshez való jog
Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő - indokolatlan késedelem nélkül - helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Az érintett jogosult arra, hogy kérje a téves, hiányos személyes adatok módosítását, kiegészítését.
A törléshez/”elfeledtetéshez” való jog
Jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő, azaz cégünk - indokolatlan késedelem nélkül - törölje az Önre vonatkozó személyes
adatokat, ha annak nincs jogi akadálya. Tudnia kell, hogy ez a joga különösen a hozzájárulása alapján kezelt személyes adataihoz
kapcsolódóan áll fent, más jogalapok fennállta, így többek között a jogi kötelezettség teljesítése alapján pedig kifejezetten korlátozott
ez a joga, illetve nem áll fent.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha bizonyos meghatározott feltételek indokoltan
fennállnak, teljesülnek.
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési
kötelezettség
Cégünk minden olyan címzettet tájékoztat minden helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akikkel a személyes adatot
közölték. Nem várható el ezen kötelezettség teljesítése, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a cégünk rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa.
A tiltakozáshoz való jog
Ön, mint magánszemély jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges, illetve ha:
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Érintettként jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – profilalkotás is! – alapuló
döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ekkor kérheti a kézi,
emberi beavatkozást és döntésalkotást.
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Amennyiben adatvédelmi incidens következett be és az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira nézve, abban az
esetben cégünk, mint adatkezelő - indokolatlan késedelem nélkül - tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.
Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Önnek joga van arra, hogy panaszt tegyen a magyar felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti
az Uniós Adatvédelmi Rendeletet.
Elérhetőségek:
NAIH – Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, tel: 391-1400
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező
erejű döntésével szemben
Ez a jog akkor is fennáll, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az
érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
Az adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak az uniós rendeletnek és jelen
szabályzatban foglaltak nem megfelelő alkalmazása következtében megsértették a jogait. Az bírósági illetékességi szabályok szerinti
Törvényszék jogosult az eljárásra.
A jelen Tájékoztatóban rögzített adatvédelmi tárgyú panaszaival elsősorban a Társaság ügyvezetőjét keresse meg, aki
köteles a panasz kivizsgálása tárgyában a szükséges eljárást lefolytatni.
A jelen tájékoztatóban nem részletezett előírások a társaság hatályos Adatvédelmi szabályzatában találhatóak.

Varga Bernadett, ügyvezető
8000 Székesfehérvár, Kamilla utca 3.
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