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1. A szabályzat célja 

A  Regál  Nyomdaipari  és  Kereskedelmi  Kft  belső  adatkezelési  folyamatainak
nyilvántartása és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi Adatvédelmi
szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) alkotja. 

Adatkezelő megnevezése:  Regál  Nyomdaipari és  Kereskedelmi Kft. 

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-965615

Adatkezelő adószáma: 10524792-2-43

Adatkezelő székhelye:  1093 Budapest Lónyay u. 36. 5/4

Adatkezelő e-elérhetősége:  info@regal.hu

Adatkezelő képviselője:  Majdán Ervin ügyvezető 

Adatvédelmi tisztviselő: 

Adatfeldolgozó: Amrein Andrea

Jelen rendelkezéseket a Társaság többi szabályzatának előírásaival összhangban
kell  értelmezni.  Amennyiben  a  személyes  adatok  védelmével  kapcsolatosan
ellentmondás áll  fent jelen rendelkezések és a bármely más,  jelen szabályzat
hatálybalépése előtt  hatályba lépett  szabályzat előírásai  között,  úgy abban az
esetben jelen rendelkezések az irányadóak.

1.2 Szabályzat hatálya 

A szabályzat  célja,  hogy  az  érintettek  megfelelő  tájékoztatást  kaphassanak  a
Társaság által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott
adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatkezelésbe  esetlegesen  bevont  adatfeldolgozó  nevéről,  címéről  és  az
adatkezeléssel  összefüggő  tevékenységéről,  továbbá  -  az  érintett  személyes
adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

A  szabályzattal  a  Társaság  biztosítani  kívánja  a  nyilvántartások  működésének
törvényes  rendjét,  az  adatvédelem  alkotmányos  elveinek,  az  adatbiztonság
követelményeinek érvényesülését,  meg kívánja akadályozni  az adatokhoz való
jogosulatlan  hozzáférést,  és  azok  jogosulatlan  megváltoztatását,  illetve
nyilvánosságra hozatalát. 

A  szabályzat  tárgya  maga  az  adat,  amely  az  adat  integritásának  és
bizalmasságának  védelmét  jelenti.  Az  adatbiztonság  megteremtését
szolgálhatják technikai, szervezési intézkedések.

  A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed : 



 a) a Társaságnál keletkezett valamennyi adatra, 

b) az informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott adatra, 

c) az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra, 

 d) a Társaságnál alkalmazott valamennyi hardver- és szoftvereszközre, valamint 

e) a Társaság tevékenységével kapcsolatos, működése során keletkező közérdekű
adatra vagy közérdekből nyilvános adatra. 

2. Fogalmi meghatározások 

 Érintett:  bármely  meghatározott,  személyes  adat  alapján  azonosított  vagy  –
közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, lényegében Ő az
adatkezelés alanya. 

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

 Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kissebséghez tartozásra, a
politikai  véleményre,  pártállásra,  vallásos  vagy  világnézeti  meggyőződésre,
párttagságra,  az  egészségi  állapotra,  a  kóros  szenvedélyre,  a  szexuális  életre
vonatkozó  adat,  valamint  a  természetes  személyek  egyedi  azonosítását  célzó
genetikai és biometrikus adatok.

 Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége 

 Bűnügyi  személyes  adat:  a  büntetőeljárás  során  vagy  azt  megelőzően  a
bűncselekménnyel  vagy  büntetőeljárással  összefüggésben,  a  büntetőeljárás
lefolytatására,  illetőleg  a  bűncselekmények  felderítésére  jogosult  szerveknél,
továbbá a büntetés végrehajtási szervezeteknél keletkezett, és az érintettekkel
kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat. 

 Hozzájárulás:  az  érintett  kívánságának  önkéntes  és határozott  kinyilvánítása,
amely megfelelő tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezést
adja  a  rá  vonatkozó  személyes  adatok-  teljes  körű  vagy  egyes  műveletekre
kiterjedő kezeléséhez. 

 Tiltakozás:  az  érintett  nyilatkozata,  amellyel  személyes  adatainak  kezelését
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 önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének  célját  meghatározza,  az  adatkezelésre  (beleértve  a  felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtja. 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely



művelet  vagy  a  műveletek  összessége,  így  különösen  gyűjtése,  felvétele,
rögzítése,  rendszerezése,  tagolás,  tárolása,  átalakítás  vagy  megváltoztatása,
felhasználása,  lekérdezése,  továbbítása,  nyilvánosságra  hozatala,
összehangolása  vagy  összekapcsolása,  zárolása,  törlése  és  megsemmisítése,
valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. 

Adat  továbbítása:  az  adat  meghatározott  harmadik  személy  számára  történő
hozzáférhetővé tétele. 

Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

 Adattörlés:  az  adatok  felismerhetetlenné  tétele  olya  módon,  hogy  a
helyreállításuk többé nem lehetséges. 

 Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése
céljából. 

 Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges
vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából. 

Adat  megsemmisítés:  az  adatokat  tartalmazó  adathordozó  teljes  fizikai
megsemmisítése. 

Adatfeldolgozás:  az  adatkezelési  műveletekhez  kapcsolódó  technikai  feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és
eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot
az adatokon végzik.

 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet,  aki  vagy amely az adatkezelővel  kötött szerződése
alapján- beleértve a jogszabály rendelkezésére alapján történő szerződéskötést is
– az adatok feldolgozását végzi. 

Adatnyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan
vagy  földrajzilag  centralizált,  decentralizált  vagy  szétszórt  állománya,  mely
meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető 

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a
jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy
megsemmisülés 

Harmadik  személy:  olyan  természetes  személy  vagy  jogi  személy,  illetve  jogi
személyiséggel  nem  rendelkező  szervezet,  aki,  vagy  amely  nem  azonos  az
érintettel; az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

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, amelyen nem EGT - állam.  

Adatkezelés  korlátozása:  a  tárolt  személyes  adatok  megjelölése  jövőbeli
kezelésük korlátozása céljából; 

 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; 

Biometrikus  adat:  egy  természetes  személy  testi,  fiziológiai  vagy  viselkedési
jellemzőire  vonatkozó  minden  olyan  sajátos  technikai  eljárásokkal  nyert
személyes adat,  amely lehetővé teszi  vagy megerősíti  a természetes személy
egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

 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;

 Egészségügyi  adat:  egy természetes személy testi  vagy pszichikai  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;

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; 

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  említett  természetes  személyből  vett  biológiai  minta
elemzéséből ered; 

 Képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és
az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által írásban megjelölt természetes vagy jogi
személy,  aki,  illetve  amely  az  adatkezelőt  vagy  adatfeldolgozót  képviseli  az
adatkezelőre  vagy  adatfeldolgozóra  az  e  rendelet  értelmében  háruló
kötelezettségek vonatkozásában; 

Kötelező  erejű  vállalati  szabályok:  a  személyes  adatok  védelmére  vonatkozó
szabályzat,  amelyet  az  Unió  valamely  tagállamának  területén  tevékenységi



hellyel  rendelkező  adatkezelő  vagy  adatfeldolgozó  egy  vagy  több  harmadik
országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös
gazdasági  tevékenységet  folytató  vállalkozások  ugyanazon  csoportján  belüli
adatkezelő  vagy  adatfeldolgozó  részéről  történő  továbbítása  vagy  ilyen
továbbítások sorozata tekintetében követ;

Nyilvántartási  rendszer:  a  személyes  adatok  bármely  módon  –  centralizált,
decentralizált  vagy  funkcionális  vagy  földrajzi  szempontok  szerint  –  tagolt
állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 

 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; 

Releváns és megalapozott kifogás: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal
kapcsolatos  kifogás,  hogy  ezt  a  rendeletet  megsértették-e,  illetve,  hogy  az
adatkezelőre  vagy  az  adatfeldolgozóra  vonatkozó  tervezett  intézkedés
összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a
döntéstervezet  által  az  érintettek alapvető  jogaira és szabadságaira,  valamint
adott  esetben  a  személyes  adatok  Unión  belüli  szabad  áramlására  jelentett
kockázatok jelentőségét; 

Tevékenységi központ:

 a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő
esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes
adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő
egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi
hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett
döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;

b)  az  egynél  több  tagállamban  tevékenységi  hellyel  rendelkező
adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az
adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az
adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó
tevékenységi  helyén  folytatott  tevékenységekkel  összefüggésben  végzett  fő
adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet
szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;

 Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy,
függetlenül  a  jogi  formájától,  ideértve  a  rendszeres  gazdasági  tevékenységet
folytató személyegyesítő Társaságokat és egyesületeket is;



Amennyiben  a  mindenkori  hatályos  adatvédelmi  jogszabály  (jelen  szabályzat
megalkotásakor  az  Info  tv.  és  az  Általános  Adatvédelmi  Rendelet)
fogalommagyarázatai eltérnek jelen szabályzat fogalommagyarázataitól, akkor a
jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadók

 3. Az adatkezelés alapelvei 

 A Társaság adatkezelői tevékenységét a jelen tájékoztatóban foglalt okból végzi.
A  társaság  mindenkori  ügyvezető  igazgatója  határozza  meg  a  dolgozók
adatkezeléssel  kapcsolatos feladatait.  Tevékenységük célja,  hogy törvényes és
tisztességes  módon  az  adatkezelés  minden  fázisában  biztosítsák  az  adatok
pontosságát,  gondoskodjanak  az  érintett  személyes  adatainak  védelméről
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés vagy megsemmisülés
esetén,  érthető nyelven fogalmazzák meg, illetve - ezen túlmenően - szükség
esetén  vizuálisan  is  megjelenítsék.( Jogszerűség,  tisztességes  eljárás,
átláthatóság)

Az adatok csak meghatározott,  egyértelmű és jogszerű célból  gyűjthetőek.  Az
adatok  további  kezelése  is  csak  e  célokkal  összhangban történhet.  A  Célhoz
kötöttséggel közvetlenül összefüggő, az adatkezelő és az érintett érdekei közti
mérlegelés  sok  esetben  megteremti  az  adatkezelés  jogalapját.  Ezért  az
adatkezelés konkrét célját minden esetben meg kell határozni.

Az adattakarékosság alapelvének értelmében az adatgyűjtés és az adatkezelés
azokra az adatokra korlátozandó, amelyek a kívánt cél eléréséhez ténylegesen
szükségesek.

A  kezelt  személyes  adatok  pontosak  és  naprakészek.  A  pontatlan  adatokat
haladéktalanul  törölni  vagy  helyesbíteni  kell.   Aktualizálására  rutinszerű
eljárásokat  bevezetni.

A  személyes  adatok  érintettek  azonosítását  lehetővé  tevő  formában  történő
tárolása az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig lehetséges. Továbbá
be kell tartani a jogszabályban előírt határidőket is. Vizsgálni kell azt is, hogy az
álnevesítésnek vagy anonimizálásnak helye van-e.( Korlátozott tárolhatóság)
A  jövőben  biztosítani  kell,  az  adatok  jogosulatlan  és  jogellenes  kezelésének,
véletlen  elvesztésének,  megsemmisülésének,  illetve  károsodásának
megelőzését. Ezért elsősorban IT és szervezeti vonatkozásban (pl.: hozzáférési és
jogosultsági eljárásrendek, kódolás) kell megfelelő intézkedéseket foganatosítani,
figyelembe véve különösen a 32. cikk (az adatkezelés biztonsága) és 35. cikk
(adatvédelmi hatásvizsgálat) rendelkezéseit. Az adatvédelmi incidenseket, azaz a
személyes adatok sérelmét,  ha fennáll  a  kockázata annak,  hogy az érintettek
jogai  sérülnek,  a  33.  cikk  értelmében  az  adatvédelmi  hatóságnak  be  kell
jelenteni. Adott esetben – ha a kockázat magas – az érintett személy közvetlenül
is értesítendő.( Integritás, bizalmi jelleg)

Az elszámoltathatóság alapelve  (5.  cikk  2.  bekezdés)  értelmében  a
vállalkozásoknak  az  előzőekben  bemutatott  alapelveknek  való  megfelelést
tudniuk kell dokumentumokkal alátámasztva igazolni.

A Társasággal kapcsolatban lévő adatkezelésben résztvevő egyéb szervezetek, ill.



vállalkozások  megbízottjai  kötelesek  a  megismert  adatokat  üzleti  titokként
megőrizni. Ezen szervezetek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.

 4. Az adatkezelés jogalapja 

 Személyes adat akkor kezelhető, ha: 

 ahhoz az érintett hozzájárul vagy 

  azt  a  törvény,  vagy  a  törvény  felhatalmazása  alapján,  az  abban
meghatározott  körben  törvény,  vagy  helyi  önkormányzat  rendelete
közérdeken alapuló célból elrendeli / kötelező adatkezelés /

 Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő anyagok fajtáit, az adatkezelés célját
és  feltételeit,  az  adatok  megismerhetőségét,  az  adatkezelés  időtartamát,
valamint  az  adatkezelő  személyét  a  törvény,  illetve  önkormányzati  rendelet
határozza  meg.  Személyes  adat  kezelhető  akkor  is,  ha  az  érintett
hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan  költséggel  járna és a
személyes adat  kezelése a Társaságra  vonatkozó jogi  kötelezettség teljesítése
céljából  szükséges  vagy  a  Társaság,  ill.  harmadik  személy  jogos  érdekének
érvényesítése  céljából  szükséges,  és  ezen  érdek  érvényesítése  a  személyes
adatok védelméhez fűződő jogkorlátozásával arányban áll. 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul, vagy kötelező. Az érintettet egyértelműen, közérthetően
és részletesen tájékoztatni kell a kezelésre kerülő személyes adatokról, valamint
az  adatainak  kezelésével  kapcsolatos  minden  tényről,  így  különösen  az
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az
adatkezelés időtartamáról, ill. arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.   Ha a
személyes adat felvételére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a Társaság
a felvett adatokat-törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi
kötelezettség  teljesítése  céljából,  vagy  a  saját,  ill.  harmadik  személy  jogos
érdekének  érvényesítése  céljából,  ha  ezen  érdek  érvényesítése  a  személyes
adatok  védelméhez  fűződő  jog  korlátozásával  arányban  áll,  további  külön
hozzájárulás nélkül is kezelheti. 

A  Társaság  az  adatkezelés  során  az  alábbi  jogszabályok  alapján  végzi
tevékenységét: 

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

 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 2000.évi C. törvény a számvitelről  

 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről  

 1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 



 2001.  évi  CVIII.  törvény  az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről 

 2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról 

5. Adatbiztonságra vonatkozó szabályok 

   A Társaság papíralapon, ill. számítógépes hálózaton végzi a személyes adatok
tárolását.  A  papíralapú  adattárolás  kizárólag  riasztórendszerrel  ellátott,
megfelelően  zárható  helyiségben  történhet  oly  módon,  hogy  az  illetéktelen
személy által ne legyen hozzáférhető vagy megismerhető. 

6. A Társaságnál kezelt személyes adatok kezelése 

 Ügyfelekkel történő kapcsolattartás: 

 Az adatkezelés célja:  

 A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy leendő partnerei közvetlen kapcsolatot
teremthessenek  a  Társaság  kapcsolattartásra  kijelölt  munkavállalóival
mobiltelefonjukon, illetve e-mailes levelező rendszeren keresztül.

 A kezelt adatok köre:  

 Név / Cégnév / telefonszám, email cím 

 Az adatkezelés jogalapja:  

 Az  információszabadságról  és  az  információs  önrendelkezési  jogról  szóló
2011.évi CXII. tv 5.§-a. A partnerek adatkezelése ügyféladatnak minősül, így nem
kerül bejelentésre az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába. 

 Az adatkezelés időtartama:  a partner hozzájárulásának visszavonásáig.  

 

8.  Az  adatkezeléssel  érintett  személy  adatbiztonságra  vonatkozó
jogosultságai, jogorvoslati lehetőségei 

8.1 Adatvédelmi incidensek kezelése 

 A Társaság tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő
idejű  intézkedés  hiányában  fizikai  vagyoni,  vagy  nem  vagyoni  kárt  okozhat
természetes  személyeknek.  Az  adatvédelmi  incidensek  kezelése  érdekében
adatvédelmi incidens naplót vezet, melybe az adatvédelmi incidens körülményeit
az adatvédelmi  megbízott  az  incidens tudomására jutását  követő indokolatlan
késedelem nélkül maximum 72 órán belül jegyzőkönyvezi. 

A  Társaság  minden  munkavállalója  –  beleértve  az  egyéb  jogviszonyban



foglalkoztatott személyeket is – köteles a Társaságon belül történt adatvédelmi
incidenst haladéktalanul jelenteni a szervezeti egysége vezetőjének, valamint az
adatvédelmi  tisztviselőnek.  A  bejelentés  tartalmazza  a  bejelentő  nevét,
telefonszámát,  beosztását,  szervezeti  egységének  megnevezését,  valamint  az
incidens  tárgyát,  rövid  leírását  és  azt,  hogy  az  incidens  érintettje  a  Társaság
informatikai rendszerét. (Folyamatábra) A bejelentés adatvédelmi tisztviselőhöz
érkezését  követően  az  adatvédelmi  tisztviselő  haladéktalanul  megkezdi  az
adatvédelmi incidens kivizsgálását és értékelését. 

Az adatvédelmi tisztviselő – informatikai rendszert érintő incidens esetén az IT
vezetővel  együttműködve  –  megvizsgálja  a  bejelentést  és  amennyiben
szükséges,  a  bejelentőtől  további  adatokat  kér  az  incidensre vonatkozóan.  Az
adatvédelmi tisztviselő felhívására a bejelentő köteles megadni: az adatvédelmi
incidens bekövetkezésének időpontját és helyét, az adatvédelmi incidens egyéb
körülményeit, az adatvédelmi incidens által érintett adatok körét, mennyiségét,
az adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és számát, az adatvédelmi
incidens  várható  hatásait,  az  adatvédelmi  incidens  megelőzésére,
következményeinek enyhítésére megtett intézkedések felsorolását. 

A  bejelentő  az  adatszolgáltatást  haladéktalanul,  de  legkésőbb  2  munkanapon
belül teljesíti az adatvédelmi tisztviselő részére. 

Amennyiben  az  adatvédelmi  incidens  értékelése  vizsgálatot  igényel  az
adatvédelmi  tisztviselő  az  IT  vezetővel,  valamint  egyéb,  a  vizsgálat
lefolytatásához szükséges munkatársak bevonásával lefolytatja a vizsgálatot. A
vizsgálatnak tartalmaznia kell, hogy az adatvédelmi incidens magas kockázattal
jár-e az érintettek jogaira és kötelezettségeire, milyen jellegű kockázatról van szó
és  szükséges-e  az  érintettek  tájékoztatása  az  incidensről.  Amennyiben  nem
szükséges  az  érintettek  tájékoztatása,  a  vizsgálatnak  tartalmazni  kell  ennek
indokait is.  

A  vizsgálat  eredményeként  az  adatvédelmi  tisztviselő  javaslatot  tesz  az
adatvédelmi  incidenssel  érintett  szervezeti  egység  vezetőjének  az  incidens
kezeléshez szükséges intézkedések megtételére.  

 A javaslat alapján a megvalósítandó további intézkedésekről az adatok kezelését
vagy  feldolgozását  végző  szakterület  vezetője  –  informatikai  rendszerben
bekövetkezett adatvédelmi incidens esetében az IT vezető egyetértésével - dönt. 

  A  vizsgálatot  legkésőbb  a  bejelentés  adatvédelmi  tisztviselőhöz  érkezésétől
számított három munkanapon belül be kell fejezni és a vizsgálat eredményéről a
Társaság vezető tisztségviselőjét az adatvédelmi tisztviselő tájékoztatja.

 Amennyiben az adatvédelmi incidens érinti a Társaság informatikai rendszerét is,
akkor a bejelentést az Informatikáért felelős osztály vezetőjének (a továbbiakban:
IT vezető) is meg kell küldeni.

 Általános jogorvoslati lehetőségek  

Amennyiben az  adatkezelő által  a  valóságnak nem megfelelő  személyes adat
kerül nyilvántartásba vételre, az adatkezelő módosítja, amennyiben a valóságnak



megfelelő személyes adat áll rendelkezésre.  Az adatkezelő a személyes adatot
törli ha: 

 ha  kezelése  jogellenes  -  az  hiányos  vagy  téves,  és  ez  az  állapot
jogszerűen nem orvosolható 

 az érintett kéri 

 az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott ideje lejárt 

 ezt bíróság vagy hatóság elrendelte 

 A törlési kötelezettség alá eső személyes adatot az adatkezelő a törlés helyett
zárolja,  ha az  érintett  ezt  kéri,  vagy a  rendelkezésre álló  információk  alapján
feltételezhető,  hogy  a  törlés  sértené  az  érintett  jogos  érdekeit.  Az  így  zárolt
személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amíg fennáll a személyes adat törlését
kizáró adatkezelési cél.  

Adatkezelő a jogszerűen kezelhető adatok közül azokat, melyek az adatkezelés
céljához szükségesek átadhatja: 

 jogviták rendezésére, a jogszabály alapján jogosult szervek részére 

 a  nemzetbiztonsági,  a  honvédelem  és  a  közbiztonság  védelme,  a
közvádas  bűncselekmények  üldöztetése  céljából  az  arra  hatáskörrel
rendelkező hatóság részére 

 egyéb törvényi rendelkezések értelmében 

 Ha az  érintett  személy  az  adatkezelőnek  a  személyes  adatainak  kezeléséről
szóló döntésével  vagy tájékoztatásával  nem ért  egyet,  ill.  ha az adatkezelő a
törvényben meghatározott válaszadási határidőt elmulasztja az érintett a döntés
közlésétől, illetve a határidő elmulasztásától számított 30 napon belül bírósághoz,
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ha a bíróság a kérelemnek helyt
ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására,
törlésére, az automata adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az
érintet tiltakozási jogának figyelembe-vételére, ill. adat kiadására kötelezheti. 

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken
tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:   
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelési Szabályzat része, azok rendelkezéseivel 
együttesen értelmezendő.
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Adószám: 10524792-2-43
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Képviselő: Majdán Ervin
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• A Kft az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) illetve az általános 
adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

• A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, 
azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az  Érintett tartozik felelősséggel.

• A kezelt személyes adatok körét részben az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, 
valamint a számviteli kötelezettségekről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az adózás 
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rendjéről szóló 2017. évi CL törvény határozzák meg.

• A Társaságtól független harmadik személyek adatkezelésének jellemzői az adott 
harmadik személy adatkezelési tájékoztatásában érhetőek el.

• A Regál Kft. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási 
szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa az Érintettek által megadott, illetve 
hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata 
során.

• Az Érintett bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését.

• Az Érintett személyes adatait akkor is törli a Regál Kft, ha kezelése jogellenes; az 
adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – 
és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem 
zárja ki.

• Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Info tv.-ben 
meghatározott esetekben.

• Törlés helyett a Regál  Kft. zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha 
a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a 
Felhasználó jogos érdekeit.

• Az Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén
az illetékes törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-
3911400,www.naih.hu).
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