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Adatkezelési szabályzat

Általános rendelkezések

A szabályzat céljai:
A ENVIRO Hungary Kft. a gazdasági tevékenység végzéséhez kapcsolódóan a tevékenység körében
végzett adatkezelési tevékenységek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény szerint történjenek.
A szabályzat hatálya
A szabályzat tárgyi hatálya:
Jelen szabályzat hatálya mindazon adatkezelésre kiterjed, amely során a ENVIRO Hungary Kft.
Adatkezelőként jár el.
A szabályzat személyi hatálya
Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a Vállalkozás minden munkavállalójára, illetve azon
személyekre, akik adatait a jelen szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon
személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.
Értelmező rendelkezések:
•

adatállomány: egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

•

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől;

•

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

•

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek működése során ez az adat keletkezett. Jelen
szabályzat alkalmazásában az adatfelelős a ENVIRO Hungary Kft.

•

adathordozók: minden olyan eszköz, amely adatok tárolására alkalmas.

•

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, 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;

•

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; Jelen szabályzat alkalmazásában az adatkezelő a
ENVIRO Hungary Kft.

•

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

•

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

•

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

•

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
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•

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, valamint az adatvédelmi jogi
szabályok megsértése;

•

belső adatvédelmi felelős: az adatvédelmi feladatok végzésére megnevezett ügyvezető által
kijelölt munkavállaló értendő belső adatvédelmi felelősként.

•

adatzárolás: az adatok azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének véglegesen vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;

•

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy
közvetve - azonosítható természetes személy. A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó
adatkezeléseket illetően érintett elsősorban a Társaság munkavállalója, továbbá az a személy,
akinek adatait a Társaság szerződéses vagy egyéb jogviszonyra tekintettel kezeli.

•

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.

•

hozzájárulás: az érintett kívánságának 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;

•

különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az
érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális
életre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

•

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret - valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés.

•

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

•

üzleti titok: A vállalkozás gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény,
információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő
megszerzése vagy felhasználása a ENVIRO Hungary Kft. jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy
piaci érdekeit sérti vagy veszélyezteti, és amelynek titokban tartása érdekében a ENVIRO
Hungary Kft. a szükséges intézkedéseket megtette. Üzleti titok különösen a technológiai
eljárásokra, műszaki megoldásokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a
know-how-ra vonatkozó adatok.

A szabályzatban alkalmazott egyes rövidítések:
•

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

•

Korm.r.: a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre,
valamint a központi jegyzék adattartamára, az adatintegrációra vonatkozó részletes
szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) Korm.rendelet

•

Sztv.: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. XLI. törvény

•

NAIH: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

•

GDPR: 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, General Data Protection Regulation)
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Adatkezelések elvei és azok céljai

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 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. A személyes
adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai
feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok
pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint
azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak
jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi
jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő
felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az
adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 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. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a
károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.

3.

A ENVIRO Hungary Kft. a személyes adatokat a következő
céloknak megfelelően kezeli.

A Kft.-vel munkaviszonyban (munkavállalók és tanulók) álló személyek és hozzátartozóinak adatainak
kezelése, a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek érvényesítése céljából, valamint a
munkaügyi nyilvántartás, bérszámfejtésnek és járulékok fizetésének intézése céljából. A
munkaviszonyban álló képzettségének nyilvántartása a megfelelő humánerőforrás kezelése céljából
történik.
A baleseti kárigények, kártérítések, balesetek, szabálysértés vagy bűncselekmények gyanúja esetén az
előzőekben felsorolt túlmenő adatok kezelése tekintetében – az ügyvezető ügyintézési és betekintési
jogosultsággal rendelkezik az ügy elintézéséhez szükséges mértékben, az adott ügy elbírálásához
szükséges adatok körében.

4.

Adatállományok kezelése

Az adatkezelések során el kell kerülni az adatvédelmi incidens megvalósulását.
Adatvédelmi incidens következik be az adatbiztonsági intézkedések elmulasztásával valamint az
adatvédelmi jogi szabályok megsértésével. Nem szükséges konkrét személy kapcsán tényleges
sérelemnek bekövetkeznie ahhoz, hogy adatvédelmi incidensről beszélhessünk, önmagában a személyes
adat jogellenes kezelése (pl. az adatkezelésekről szóló részletes tájékoztatás elmaradása, az adatok
megfelelő jogalap nélküli gyűjtése) is adatvédelmi incidens, akár szándékosan, akár gondatlanul, esetleg
vétlenül következik be.
Az adatvédelmi incidensek kapcsán a következő kötelezettségek terhelik az adatkezelőt:
Nyilvántartást vezet az adatkezelőnél vagy megbízott adatfeldolgozójánál felmerülő esetleges
adatvédelmi incidensekről, mely tartalmazza az incidens időpontját, az adatvédelmi incidenssel
érintettek körét és számát, az érintett személyes adatok körét, az incidens körülményeit és annak hatásait,
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az elhárítására tett intézkedések leírását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott
egyéb adatokat.
A nyilvántartásban nem az incidenssel összefüggő konkrét személyes adatokat kell feltüntetni, hanem
csak az érintettek behatárolására, az érintettek körére vonatkozó információkat. Ha az adatkezelő belső
adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a nyilvántartást ő vezeti. A nyilvántartásban szereplő adatokat – az
adattovábbítási nyilvántartáshoz hasonló módon – öt, különleges adat esetén húsz évig kell megőrizni.
Kérelemre tájékoztatnia kell az érintett személyt az adatait érintő adatvédelmi incidens körülményeiről,
hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.
Az adatfeldolgozót nem terheli e körben törvényi kötelezettség, de javasolt az adatfeldolgozói
szerződésben az adatfeldolgozót kötelezni arra, hogy az adatkezelőt tájékoztassa a felmerült adatvédelmi
incidensről.
Amennyiben az érintett ehhez hozzájárul, az adatkezelő az írásos forma helyett e-mailben is közölheti
az érintettel az egyes adatvédelmi jogok gyakorlása közben felmerülő elutasítási döntését és okát.
Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatok nyilvántartása módja és adattartalma a mindenkor hatályos
jogszabályoknak megfeleljen. Az Adatkezelő gondoskodik az eltérő formájú (papíralapú és
elektronikus) és célú adatkezelések megfelelő, logikai elkülönítésétől.
Az Adatkezelő a nyilvántartás rendszerének felépítése, a jogosultságok meghatározása, és egyéb
szervezeti intézkedések útján gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat tartalmazó adatok csak azok
a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre
munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van.
Az Adatkezelő az érintett egyes, személyes adatokat tartalmazó dokumentumairól másolatot készíthet,
az adathelyesség ellenőrzése céljából.
Az Adatkezelő a nyilvántartás papíralapú dokumentumait az adatbiztonság követelményeire tekintettel
tárolja, és gondoskodik azok biztonságos őrzéséről.
Az Adatkezelő lehetőség szerint törekszik az adatminimum elvének érvényesülésére, annak érdekében,
hogy az egyes munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek csak a szükséges
személyes adatokhoz férjenek hozzá.
Az Adatkezelő az irattári anyagot a vonatkozó szabályok (Iratkezelési Szabályzat) alapján akkor is
nyilvántartja, ha egyébként a dokumentumokban lévő személyes adatok kezelésének célja megszűnt.
Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatkezelő külön szerződés vagy megállapodás alapján az abban rögzített adatok tekintetében
adatfeldolgozó közreműködését veheti igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok
feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott
utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést
nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint
dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő
rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. Ezen tevékenysége során a tudomására jutott adatokat
az Adatkezelő hozzájárulása és belegyezése nélkül nem adhatja ki harmadik fél részére. Az
adatfeldolgozóra vonatkozó egyéb rendelkezéseket adatfeldolgozás tárgyában kötött szerződés vagy
megállapodás tartalmazza. Jelen szabályzatban foglaltakat az adatfeldolgozó teljeskörűen köteles
betartani.
Adatbiztonság
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai
és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos,
papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében.
Az adatkezelések során - az adatkezelés jellegétől függően - az információ-rendszerek következő
védelmi módszereit kell alkalmazni:
5

ENVIRO Hungary Kft.

Adatkezelési szabályzat

Ügyviteli védelem: az információ-rendszer felelőseinek (rendszergazda, alkalmazás rendszergazda,
kódfelelős) és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységnek szervezési és adminisztratív módon történő
nyomon követése, a felelősség körülhatárolása. Kiterjed az információ-rendszerre és annak
szolgáltatásaira, valamint az adathordozók kezelésére, beleértve a hozzáférési jogosultság és a
betekintés dokumentálását is.
Fizikai védelem: olyan eszközök alkalmazása, amelyekkel azok a helyiségek védhetők, ahol
számítástechnikai erőforrásokat használnak, vagy az adatmegőrzés szempontjából fontosak. Az
információs rendszer minősítésétől függő védelemben kell részesíteni az adathordozókat is.
Adathordozónak kell tekinteni az intelligens telefonokat, PDA-kat és minden más elektronikai eszközt,
amely személyes adatok tárolására alkalmas memóriával rendelkezik.
Algoritmikus védelem: matematikai algoritmusok alapján működő védelem, amely egyedi
számítógépen és hálózaton is lehetővé teszi a használó azonosítását, a jogosultság ellenőrzését. Magában
foglalhat szoftver módon történő rejtjelezést is. Algoritmikus védelmet minden olyan információs
rendszernek biztosítani kell, amely azonosítható természetes személyre vonatkozó adatot dolgoz fel és
hálózat is csak algoritmikus védelem alatt üzemeltethető.
A személyes adatokat tartalmazó elektronikus adatállományok továbbításánál az adatállományok
jelszóval történő levédéséről gondoskodni kell.

5.

Az adatok törlése és archiválása

Az Adatkezelő a személyes adatot törli:
-

ha kezelése jogellenes;

-

az érintett kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével);

-

az 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;

Az adatkezelő az adatokat mindaddig nyilvántartja, amíg az adatok felhasználására külön eljárásban
szükség lehet.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre
álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes
adat törlését kizárta. Törlés esetén az adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi.

6.

Adattovábbítás

Adatok továbbítására minden esetben csak az érintett hozzájárulása vagy jogszabály felhatalmazása
alapján kerül sor. Annak érdekében, hogy hozzájárulás utóbb bizonyítható legyen, azt lehetőség szerint
írásba kell foglalni.
Az Adatkezelő rendszeres adatszolgáltatást jogszabályban meghatározott szerveknek végez, a
jogszabályban meghatározott időszakonként és tartalommal. A jogszabályon alapuló, eseti
adatszolgáltatások esetén minden esetben meg kell győződni az adatkezelés jogalapjáról. Személyes
adatot továbbítani csak abban az esetben lehet, ha annak jogalapja, egyértelmű célja, és az adattovábbítás
címzettjének a személye pontosan meghatározott. Az adattovábbítást minden esetben dokumentálni kell
oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyítható legyen.
A jogszabály által előírt adattovábbítást az Adatkezelő köteles teljesíteni.
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Adattovábbítási nyilvántartás

Az Adatkezelő a kezelt személyes adat továbbításáról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:
•
•
•

az adattovábbítás célját, jogalapját, időpontját;
az adatigénylő azonosításához szükséges adatokat;
a továbbított adatfajták megnevezését.

Az adattovábbítási nyilvántartásban fel kell tüntetni az érintett tájékoztatására vonatkozó tiltást,
amennyiben azt a nyilvántartás vezetésének módja lehetővé teszi és a tiltás az adattovábbítás előtt az
adatkezelő tudomására jutott.
Az adatigénylő részéről eljáró személy személyazonosító adatait is nyilvántartásba kell venni, ha ezt az
adatkezelésről rendelkező jogszabály előírja.
Az adattovábbítási nyilvántartás tartalmazza továbbá az adatkezelést elrendelő jogszabály által
meghatározott egyéb adatokat.
Az adattovábbítási nyilvántartásba betekinthet, abból adatot igényelhet:
•
•

az adatvédelmi biztos, a bíróság, nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szerv, törvényben
meghatározott feladatai ellátásához,
az adatkezelő szerv vezetője, vagy az általa meghatalmazott személy.

Az adattovábbítási nyilvántartásba való betekintést, az abból történő adattovábbítást dokumentálni kell.

8.

Az érintett jogai gyakorlásának biztosítása

Az adatkezelő az érintetett az adatkezelést megelőzően tájékoztatja. Az Adatkezelő az érintett kérésére
tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül a
tájékoztatást megadni. A tájékoztatás ingyenes. Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak akkor
tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi. Az Adatkezelő köteles a felvilágosítás megtagadásának
indokát közölni. Az Adatkezelő ebben az esetben tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.
Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse.
Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az
Adatkezelő az érintettet a törlésről tájékoztatja. Az Adatkezelő a személyes adat törlését megtagadhatja,
ha az adat kezelése jogszabályon alapul, és az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges.

9.

Belső adatvédelmi felelős

A belső adatvédelmi felelős eljár a jelen szabályzat hatálya alá tartozó ügyekben jelen esetben az
ügyvezető.
A belső adatvédelmi felelős: közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő
döntések meghozatalában, valamint az érintett jogainak biztosításában; ellenőrzi az Info tv., és az
adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását; kivizsgálja a
beérkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszűntetésére hívja fel az
adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót; gondoskodik a belső adatvédelmi, adatbiztonsági és közzétételi
szabályzat naprakészen tartásáról; vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást; gondoskodik arról, hogy az
adatközlés a jogszabályoknak megfelelő módon és határidőben megtörténjen, felelős a közérdekű
adatok honlapon történő közzétételéért és aktualitásáért.
A belső adatvédelmi felelős vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást. A nyilvántartás tartalmazza:
adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, az érintettek körét, az érintettekre vonatkozó adatok
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leírását, az adatok forrását, az adatok kezelésének időtartamát, a továbbított adatok fajtáját, címzettjét
és a továbbítás jogalapját, az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az
adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét; az
alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét

10. Titoktartási kötelezettség
A ENVIRO Hungary Kft. munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő személyek kötelesek jelen
szabályzat, továbbá a hatályos jogszabályok szerint a rájuk bízott, illetve tudomásukra jutott titkokat
megőrizni. Kizárólag a munkaköri leírásban meghatározott feladatkörükön belül ismerhetik meg az
ilyen titkokat.

11. Szabályzat végrehajtása
Jelen szabályzat végrehajtása során az egyes szervezeti egységek és személyek feladatait, felelősségét,
az Adatkezelő szervezetére, működésére, tevékenységére vonatkozó szabályozások határozzák meg.
A jelen Szabályzat végrehajtásával kapcsolatos feladatok koordinációját az ügyvezető látja el.

12. Tájékoztatás a ENVIRO Hungary Kft. honlapján használt
cookie-k (websütik) alkalmazásáról
A cookie-k („sütik"): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó
számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse,
kényelmesebbé tegye. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó
számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak
A GDPR szerint a süti-azonosítók alkalmasak a természetes személyek azonosítására, így kiterjed rájuk
a GDPR hatálya.
Amennyiben a Felhasználó a www.tuzoltoszerviz.hu weboldalon a jelen Adatkezelési tájékoztatóban
foglaltak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az adatkezelő
semmilyen, a felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely
alapján a felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.
A weboldalra látogatással, valamint az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi felhasználó
hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt adatok, információk rögzítéséhez
szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a weboldallal összefüggésben.
Ilyen adatok a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata
során generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó
külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor
automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek
összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz
kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá. Adatkezelő a Weboldalon
kizárólag külső szolgáltatók (pl. Google) által kezelt cookie-kat használ.
Amennyiben nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről a Weboldal
használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja
a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.
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Tájékoztatás honlapra:

Tisztelt Érdeklődő!
Adatainak megadása önkéntes, azokat kizárólag az információ, illetve árajánlat adásához
használjuk fel, hírlevelet nem küldünk, és adatait harmadik fél részére nem adjuk ki, megadott
e-mail címét 30 napon belül töröljük!
Adatkezelések:

Az
adatkezelés
célja
elnevezése / helye
Árajánlatok küldése

jogalapja

időtartama

A honlapon www.tuzoltoszerviz.hu Az
érintett 30 nap
árajánlatot kérő felhasználók adatai- hozzájárulása
a
2011. évi CXII.
nak (e-mail címei-nek) kezelése.
törvény alapján
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