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Á L T A L Á N O S  R É SZ 

Jogszabályi környezet 

1. 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) (EGT-

vonatkozású szöveg), továbbiakban Rendelet/R. 

2. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról, továbbiakban Info tv. 

3. 2000. évi C. törvény a számvitelről, továbbiakban Sztv. 

4. 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, továbbiakban ÁFA Tv. 

5. 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről, továbbiakban Art. 

6. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, továbbiakban Mt. 

7. 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről, továbbiakban Btk. 

8. 120/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a közúti árutovábbítási szerződésekről 

9. 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját 

számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási 

és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő 

jogszabályok módosításáról 

10. 1971. évi 3. törvényerejű rendelet a "Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről" 

szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, 

továbbiakban Egyezmény 

11. 2001. évi IX. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének 

munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről 

12. 335/2012. (XII. 4.) Kormányrendelet a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos 

iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai 

szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy 

feltételesen szállítható küldeményekről, 

13. 32006R0561 Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. 

március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok 

összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, 

valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT 

vonatkozású szöveg) - Nyilatkozat 

14. 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről, OV rendelet 

15. Nemzeti Adatvédelmi Hivatal Ajánlásai, továbbiakban NAIH ajánlás 
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 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
 
 
A Bogos-Trans Kft., mint Adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelési tevékenysége 
megfelel AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 (2016. április 27.) 
Rendeletének, valamint a hazai vonatkozó jogszabályoknak. 

Adatkezelő az Adatvédelmi Szabályzat mellett négy Adatkezelési Tájékoztatóban 
tájékoztatja az érintetteket (munkavállalók és jelentkezők, honlap látogatók, 
szerződéses partnerek és ügyfelek) az általa kezelt személyes adatok kezelésének 
módjáról.  

Adatkezelő a honlapján megosztja az adatkezelésével kapcsolatban érintett 
személyek részére az Adatvédelmi Szabályzatát és az Adatkezelési tájékoztatóit.  
 
A Szabályzat célja  
Szabályzat célja azon belső eljárások,- szabályok megállapítása és intézkedések 
megalapozása, amelyek biztosítják, hogy az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége 
igazoltan megfeleljen a Rendelet – kiemelten annak 5. cikkének – és a hatályos hazai 
adatvédelmi szabályozás rendelkezéseinek.  
 
A Szabályzat hatálya 
E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Adatkezelő 
általi kezelésére terjed ki. Az egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, 
vevőket, szállítókat, egyéb partnereket és a jogi személyek természetes személy, 
vezető tisztségviselőjét,- képviselőjét és partnerét a szabályzat alkalmazásában 
természetes személynek kell tekinteni.  

A Szabályzat időbeli hatálya annak Ügyvezető által aláírásával történő elfogadásának 
napjától további rendelkezésig, vagy a szabályzat visszavonásának napjáig áll fenn, a 
szabályzat módosításával nem érintett része a módosítást követően hatályban marad. 
Ezen Adatvédelmi szabályzat hatályba lépésével egyidőben a 2018.11.05-én hatályba 
lépett szabályzat érvényét veszti.   
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1. fejezet: Fogalmak, alapelvek 
 
Fogalmak 

I.   „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, teljesítmény eredmény, online azonosító vagy a természetes 
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális illetve szociális 
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

II.   „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; 

III.   „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli 
megváltoztatott módú, alacsonyabb szintű kezelésük, netán törlésük céljából; 

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

V.   „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; 

VI.   „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel 
(Vállalkozás megbízott könyvelője, könyvvizsgálója); 

VII.   „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; 

VIII.   „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; 

IX.   „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; 

X.   „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 
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elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményezi. 

XI. „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; 

XII. A GPS (Global Positioning System) egy olyan mesterséges holdakon alapuló 
navigációs rendszer, amelynek segítségével a földfelszín bármely pontján, tetszőleges 
időpontban, az időjárástól függetlenül, gyorsan, pontosan meghatározhatók a 
navigációhoz szükséges adatok: a pillanatnyi tartózkodási hely, a pillanatnyi sebesség és 
az időpont. 

XIII. tachográf, menetíró műszer: elektronikus érzékelő, mely rögzíti a jármű 
sebességét, a megtett út teljes hosszát, külön az egyes utak hosszát, a teherautók 
indulási és megállási időpontját (gépkocsivezető vezetési idejét) .  

XIV. járművezető: bármely személy, aki akár fizetés ellenében, akár anélkül rövidebb-
hosszabb ideig vezeti a járművet, illetve a járműben tartózkodik annak érdekében, hogy 
szükség esetén vezesse azt. 

XV. anonimizált információ: olyan információ, amely nem azonosított vagy 
azonosítható természetes személyre vonatkozik, valamint az olyan személyes adat, 
amelyeket olyan módon anonimizáltak, amelynek következtében az érintett nem vagy 
többé nem azonosítható.  

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 

A személyes adat: 

A.) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint átlátható módon kell kezelni. 

B.) gyűjtése csak meghatározott,- egyértelmű és jogszerű célból történhet, nem 
minősül az eredeti céllal összeegyeztethetetlennek a közérdekű archiválás 
céljából,- tudományos és statisztikai célból történő adatkezelés. 

C.) kezelése a céllal releváns mértékre korlátozódjon (adattakarékosság elve), 

D.) –nak pontos,- és naprakésznek kell lennie, a pontatlan adatokat haladéktalanul 
javítani,- törölni kell (pontosság elve). 

E.) nyilvántartásának olyan formában kell megtörténnie, hogy az érintett azonosítása 
csak az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig legyen lehetséges. 

F.) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 

intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 

biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és 

bizalmas jelleg”). 

Az Adatkezelő tevékenysége során biztosítja az elvek érvényesülését, és bármikor kész a 
megfelelés igazolására (elszámoltathatóság elve). 
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2. fejezet: Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben az 

alábbiak legalább egyike teljesül: 

- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét 

célból történő kezeléséhez, 

- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett 

az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére 

történő lépések megtételéhez szükséges, 

- az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges (Uniós vagy tagállami jog alapján), 

- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú 

érdekeinek védelme miatt szükséges (élet, testi épség, egészség megóvása 

vagy jelentős vagyoni érdek megőrzésére,- kár megelőzése, közvetlen 

veszélyhelyzet elhárítása), 

- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához- 

netán harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Utóbbi 

esetben kivételt képez, ha az érdekkel szemben az érintett (különösen gyermek) 

olyan alapvető jogai vagy szabadsága elsőbbséget élveznek. 

 

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett 

hozzájárulásától független, tekintettel arra, hogy az adatkezelést jogszabály 

határozza meg (munkavállaló adatainak kezelése, tachográf működtetése stb.).  

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, 

továbbá az érintettet egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével 

kapcsolatos minden tényről.  

A tájékoztatásnak szólnia kell különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az 

adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés 

időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi 

kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A 

tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és 

jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az 

előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra 

hozatalával,- tájékoztató iraton való feltűntetésével is. 
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Adatkezelés hozzájárulás alapján 

 
A személyes adatok kezelése jogszerűségének az érintett kifejezett, időtartamában 

azonosítható hozzájárulásán kell alapulnia. 

Amennyiben a kezelés nem jogszabály által megalapított alap, a hozzájáruláson alapuló 

adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az 1. számú 

melléklet szerinti adatkérő lapon kell kérni.  

Hozzájárulásnak minősül az adatkezeléssel érintett ráutaló magatartása is 

(figyelmeztetés mellett kamerával megfigyelt területre lépés), továbbá ha az 

érintett a Vállalkozás internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre 

vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely 

egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett 

hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A 

hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül 

hozzájárulásnak.   

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési 

tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a 

hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.  

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más 

ügyekre is vonatkozik – pl. értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a 

hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető 

módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű 

nyelvezettel.  

A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan módon kell lehetővé tenni, mint annak 

megadását, azzal, hogy az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor 

visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az 

érintettet erről tájékoztatni kell. 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az 

adatkezelő a felvett adatokat – törvény eltérő rendelkezésének hiányában –  a rá 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás 

nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti 

(munkaügyi,- számviteli kötelezettségek). 

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak 

igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. 

A Vállalkozás szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez 

való hozzájárulás megadásától nem teheti függővé, amelyek nem szükségesek a 

szerződés teljesítéséhez. 
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3. fejezet: Az érintett személy jogai 
 

Előzetes tájékozódáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról 
az adatkezelés megkezdését megelőzően részletes tájékoztatást kapjon  
 

I. Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az 
érintettől bocsátja rendelkezésre 

1.) Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a 
személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a 
következő információkat: 
a) az adatkezelő,- képviselőjének kiléte és elérhetőségei; 
b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; 
c) jogos érdekérvényesítésen alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik 
fél jogos érdekei; 
d) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái 
e) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi 
szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság 
megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a megfelelő és alkalmas 
garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra 
vagy az elérhetőségükre való hivatkozás. 

2.)   Az 1.) pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok 
megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható 
adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja: 
a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 
időtartam meghatározásának szempontjairól (pl. határozott munkaviszony esetén 
annak időtartama+3 év, határozatlan munkaviszony esetén annak megszűnése+3 év , 
könyvviteli vonatkozású adatok+8év). 
Az Adatkezelő informálja továbbá az érintettet arról, hogy kérelmezheti a rá vonatkozó 
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett 
adathordozhatósághoz való jogáról, továbbá arról, hogy hozzájárulását bármely 
időpontban visszavonhatja, ám ez nem érinti az addig megtörtént adatkezelést. 
A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a felügyeleti hatósághoz címzett panasz 
benyújtásának ismertetését. 
 

II. Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az 
érintettől szerezték meg 

 
1.) Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az Adatkezelő az I. pontban 
meghatározottakon kívül legkésőbb 30 napon belül vagy az első kapcsolatfelvételkor 
tájékoztatja az érintettet az átvett személyes adatokról, rendelkezésére bocsátja a 
tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges információkat, 
tájékoztatja, hogy az adatkezelés mely jogos érdeken alapul, illetve annak forrásáról. 

Fentieket nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben: 
a) az érintett már rendelkezik az információkkal; 
b) az információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul 
nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és 
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történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, az érintett jogait és szabadságát védő 
garanciális kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan 
veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését (álnevesítés, anonimizálás).  
c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az adatkezelőre alkalmazandó 
uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő 
intézkedésekről rendelkezik; vagy 
d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai 
titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási 
kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia. 
 

1. Az érintett hozzáférési joga 
 

1.) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz 
hozzáférést kapjon az alábbiak szerint: 
a) az adatkezelés célja; 
b) az érintett személyes adatok kategóriái; 
c) azon címzettek vagy címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy 
közölni fogják, 
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, meghatározásának 
szempontjai; 
e) az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, 
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 
f) felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 
információ; 

2.) Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az 
adminisztratív költségeken alapuló, reális mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett 
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban kell 
rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó 
jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.  
 

4. A helyesbítéshez való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 
Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a 
hiányos személyes adatok kiegészítését.  
 

5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
 

1.)   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül 
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy 
az érintettre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha alábbi 
indokok valamelyike fennáll: 
a) személyes adatokra már nincs szükség; 
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 
nincs más jogalapja; 
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c) az érintett a saját helyzetével kapcsolatos ok alapján, vagy az üzletszerzés érdekében 
történő adatszerzés ellen tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (16 évet betöltött 
gyermek, vagy fiatalabb gyermek szülőjének hozzájárulásával kezelt adat esetén). 

2.) Ha az Adatkezelő az adatot nyilvánosságra hozta ám azt törölni köteles, megteszi az 
ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az Adatkezelőket, hogy az 
érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes 
adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

3.)   Az 1. és 2. pont  nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához; 
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
c) megelőző vagy munkahelyi egészségügyi,- munkavégzési képesség felmérése céljából,- orvosi 
diagnózis,- kezelés felállítása,- orvostechnikai eszköz,- gyógyszer biztosítása érdekében,- a 
népegészségügy területét érintő közérdek alapján, illetve egészségügyi,- szociális rendszerek 
irányításához; 
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 
célból, amennyiben az 1.) pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy 
komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; 
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  
 

6. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az 
adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott alábbi feltételek valamelyike 
teljesül: 
a) ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, mialatt  az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok helyességét; 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg kiderül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 
érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a 
tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 
védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet 
kezelni. 
 
Egyéb korlátozás 

Uniós,- tagállami jog jogalkotási intézkedés korlátozhatja személyes adat 
kezelésére irányuló elvek szerinti jogok és kötelezettségek hatályát, ha a 
korlátozás tiszteletben tartja azok lényeges tartalmát, valamint az alábbiak 
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védelméhez szükséges és arányos intézkedés szükséges különösen a 
nemzetbiztonság; honvédelem; közbiztonság; bűncselekmények megelőzése, 
nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi 
szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel 
szembeni védelmet és e veszélyek megelőzése érdekében.  
Szintén e körbe tartozik az Unió, tagállama fontos gazdasági,- pénzügyi érdeke; a bírói 
függetlenség és a bírósági eljárások védelme; a szabályozott foglalkozások esetében az 
etikai vétségek megelőzése, kivizsgálása, felderítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások 
lefolytatása; a közhatalmi feladatok ellátásához kapcsolódó ellenőrzési, vizsgálati vagy 
szabályozási tevékenység; az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak 
védelme, valamint a polgári jogi követelések érvényesítése. 
 
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy 
adatkezelés-korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen, 
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő 
tájékoztatja e címzettekről.  
 

7. Az adathordozhatósághoz való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatait széles körben használt, digitálisan olvasható formátumban 
megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek 
továbbítsa anélkül, hogy Adatkezelő ezt akadályozná, ha: 
a) az érintett hozzájárulását adta személyes vagy különleges adatainak egy vagy több 
konkrét célból történő kezeléséhez, vagy olyan szerződésen alapul amelyben az érintett 
félként szerepel; 
b) az adatkezelés automatizált módon történik.  
Fenti jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.  
 

8. A tiltakozáshoz való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 

bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) 
pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés 
az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség, kivéve ha ezen 
érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy jogai és szabadságai amelyek 

személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen ha az érintett gyermek) alapuló kezelése 
ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, 
kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést 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.  
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9. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
 
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő 
indokolatlan késedelem nélkül világosan és közérthetően tájékoztatja az 
érintettet az adatvédelmi incidensről, felvilágosítja a kötelező intézkedésekről. 
Adatkezelő mentesül a tájékoztatási kötelezettség alól, ha az Adatkezelő megfelelő technikai és 
szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi 
incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, vagy az Adatkezelő az adatvédelmi 
incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett 
jogaira és szabadságaira magas kockázatot jelentő esemény a továbbiakban vélhetően nem 
valósul meg; végül ha a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben 
az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló 
intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 
 

10. Hatósági jogorvoslathoz való jog 
 
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – 

különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett 
jogsértés helye szerinti tagállamban illetékes hatóságnál –, ha az érintett 
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a 
Rendeletet.  
A panaszt megelőzően az érintett köteles felvenni a kapcsolatot a Vállalkozással, 
és panaszát feléje benyújtani a békés rendezés érdekében. 
Amennyiben érintett nem,- vagy nem kielégítő választ kap panaszára, a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság címére azt levélben, emailben, vagy online 
nyújthatja be az alábbi elérhetőségeken: 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
ugyfelszolgalat@naih.hu 
https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html 
 

11. A felügyeleti hatósággal szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog 
 
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági 

jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével 
szemben, vagy 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.  
 

12. Az adatkezelővel,-  feldolgozóval szembeni  bírósági jogorvoslathoz való jog 
 
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése 

szerint a személyes adatai e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében 
megsértették rendelet szerinti jogait.  
 
 
 
 
 
 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html
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4. fejezet: Átlátható tájékoztatás és intézkedések  
 
Érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmére történő intézkedések 

 

1.) Vállalkozás, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai  

gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén a 

határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az 

Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy 

hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 

kérelmet, a tájékoztatást elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt 

másként kéri. 

2.)  Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, egy hónapon 

belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, 

hogy az érintett panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági 

jogorvoslati jogával. 

3.) Az érintett jogairól szóló tájékoztatást,- és az azzal kapcsolatos intézkedéseket 

Vállalkozó évente egyszer díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen 

megalapozatlan vagy túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy 

tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív 

költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő 

intézkedést. 
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I D E N T I F I K Á C I Ó 
 

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK 
 

Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő az érintettel az adatkezelés 

megkezdése előtt az 1. számú melléklet szerint közli, hogy az adatkezelés önkéntes 

hozzájáruláson alapul, továbbá az érintettet egyértelműen és részletesen tájékoztatja 

személyes adatai kezelésével kapcsolatos körülményekről, így különösen az adatkezelés 

céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az 

adatkezelés időtartamáról, arról, hogy személyes adatait kik és mennyi ideig ismerhetik 

meg, végül jogorvoslati jogáról. 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a hozzájárulás visszavonását egyszerűen,- 

annak megadásával hasonló módon bármikor megtehesse. 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés a Bogos-Trans Kft esetében általában a „nem 

szerződéses ügyfelek” vonatkozásában értelmezhető. A Bogos-Trans Kft mint 

szállítmányozási szolgáltató minden szállítmányozási partnerével szerződést köt. 

Ügyfelei (nem szerződéses partnerei) az Adatkezelőnek a nem főtevékenységként 

végzett gépjármű javítási, és műszaki vizsgáztatási tevékenysége kapcsán értelmezhető.  

A nem szerződéses partnerekkel (ügyfelekkel) kapcsolatos adatkezelés az Adatkezelési 

Tájékoztató ügyfelek részére  

 

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából  

Az Adatkezelő partnerei, alvállalkozói, munkavállalói adatait (név, cím) 

számlakibocsátás során az ÁFA tv. alapján a számla kötelező adattartalma szerint, annak 

kibocsátása,- befogadása és könyvviteli feladatainak ellátása céljából kezeli.  

A személyes adatokat az Adatkezelő vezető tisztségviselője, irodavezetéssel, 

bérszámfejtés előkészítésével, könyveléssel, számlakibocsátással foglalkozó kollégái 

(követhető jogosultsági rendben), mint címzettek, valamint a megbízott adatfelhasználó 

(könyveléssel, könyvvizsgálattal) foglalkozó szervezet ismerhetik meg. 

Vállalkozás adó,- számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez harmadik személyt vesz 

igénybe, aki a felek között létrejött szerződés, illetve Vállalkozás adatvédelmi vállalásai 

mentén végzi a Vállalkozás könyvelését. 

Megbízott könyvelő: Deák Gizella EV.  

Megbízott könyvvizsgáló: Rutin-Audit Kft. 

 

A védett adatokat tartalmazó iratok,- dokumentumok tárolását Vállalkozás 8 évig 

szikramentes környezetben,- illetéktelen hozzáféréstől mentes, zárt helyiségben,- 

szekrényben végzi, majd jegyzőkönyv felvétele mellett selejtezi. 

 

Fuvar- szállítólevél 
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Vállalkozó belföldön Ptk. szerinti fuvarlevelet állít ki, mely a feladó,- címzett nevét és 

címét tartalmazza.  

Tekintettel arra, hogy a fuvarlevél szigorú számadású okmány, azt Adatkezelő a 

könyvelési anyaggal együtt, zárható helyiség szintén zárható szekrényében tárolja 8 

évig. 

Az áru tulajdonosa,- küldő fél által kiállított szállítólevelet Adatkezelő a menetokmány 

részeként kezeli, mely a tulajdonos, és a címzett nevét, címét, adószámát,- esetlegesen 

bankszámlaszámát, átvevő nevét, címét tartalmazza. A szállítólevél sorsa osztja a 

fuvarlevélét. 

Nemzetközi szállítás esetén az Adatkezelő Egyezmény szerinti fuvarlevelet (CMR) állít 

ki, amelynek a következő adatokat kell tartalmaznia: 

a) kiállítás helye és időpontja; 

b) a feladó neve és címe; 

c) a fuvarozó neve és címe; 

d) az áru átvételének helye és időpontja, valamint a kiszolgáltatásra kijelölt hely; 

e) a címzett neve és címe; 

f) az áru szokásos megnevezése és a csomagolás neme, valamint veszélyes áruknál azok 

általánosan elismert megnevezése; 

g) az árudarabok száma, jele és sorszáma; 

h) az áru bruttó súlya vagy más mennyiségi meghatározása; 

i) a fuvarozással kapcsolatos költségek (fuvardíj, mellékdíjak, vámok és egyéb költségek, 

amelyek a szerződéskötéstől a kiszolgáltatásig felmerülnek); 

j) a vám- és egyéb hatósági kezeléshez szükséges utasítások; 

k) nyilatkozat arról, hogy a fuvarozás - minden ellentétes kikötés ellenére - az 

Egyezmény rendelkezései alá esik. 

Menetkísérőt a sofőr tölti ki, melyet aláírásával igazol. 
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MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 
 
Jelen Címben foglaltakat az Egyszerű Foglalkoztatás alapján alkalmazott, alkalmi 
munkavállalók esetében is alkalmazni kell. 
 
Álláspályázatok, Önéletrajzok 
Az álláshirdetést közlő munkáltató a jelentkező önként megadott személyes adatait 
kezeli, melynek célja a jelentkezés elbírálása.  
 
ADATKEZELÉS A JELENTKEZÉS SORÁN 
Az álláshirdetésre a jelentkezők három úton jelentkezhetnek: 

1. toborzó online felületén.  
2. emailen az allas@bogostrans .hu email címen 
3. telefonon vagy személyesen  
 

A toborzó által üzemeltetett online hirdetési felületen a jelentkezők tájékoztatást kapnak 
cégünk jelentkezőkre vonatkozó adatkezeléséről, illetve elolvashatják a belinkelt 
adatkezelési tájékoztatót, majd ezt követően adataik megadásával és a hozzájárulásom 
adom négyzet kipipálásával hozzájárulásukat adják, hogy a megadott adatok 
felkerüljenek a Bogos-Trans Kft jelöltadatbázisába. Az online felületen a következő 
adatokat adhatják meg: /név, lakhely /város/, születési idő, emailcím, telefonszám, 
melyik telephelyre jelentkezik?, hány éves gépkocsivezetői tapasztalata van?, van-e GKI 
kártya, sofőrkártya és CE jogosítvány? 
A kitöltött adatlap a vállalatirányítási rendszer személyzeti moduljának 
jelöltadatbázisába kerül. Ehhez hozzáférése csak a kiválasztás területén dolgozó 
munkatársaknak és az ügyvezetőnek és irodavezetőnek van. 
 
A jelöltek által történő telefonos vagy személyes megkeresések esetén kizárólag 
minimális alapadat kerül rögzítésére (név telefonszám), hogy a jelölt interjú 
egyeztetésre visszahívható legyen. Az adatok rögzítését megelőzendően a jelölt szóban 
tájékoztatva lesz személyes adatai kezeléséről és az ezzel kapcsolatos jogairól. 
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy honlapunkról a vonatkozó adatkezelési tájékoztatót és 
cégünk teljes Adatvédelmi Szabályzatát letöltheti. 
 
E-mailben történő állás-pályázat benyújtása során a jelentkező automatikus 
válaszlevelet kap, melyben cégünk tájékoztatja, hogy jelentkezésével a megadott adatai 
tárolásra kerülnek a kiválasztás végéig (azaz bekerül a jelölt adatbázisba),továbbá 
tájékoztatást kap az alkalmazott adatkezelési elvekről, Adatvédelmi Szabályzatának,- 
Tájékoztatójának elérhetőségéről. 
 
A jelentkezés második fázisában a személyes interjú előtt a jelentkező teljesértékű 
tájékoztatást kap és írásbeli hozzájárulását adja az Adatbiztonsági Szabályzat 1. számú 
melléklete, szerint. Tudomásul veszi, hogy az interjú során közölt releváns adatokat a 
jelölt adatbázisban kezelni fogjuk, egészen addig, míg a nyitott pozíció 
lezárásra/betöltésre nem kerül (gépkocsivezető esetében maximum 2 év egyéb 
munkakörben 1 év).    
 
Ezen jelöltmappában tárolásra kerülő adatok, addig kerülnek megtartásra, míg az adott  
pozíció nyitott. Amennyiben az adott pályázat lezárul és nincs nyitott pozíció a 
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sikertelen pályázók anyagai az adatbázisból azonnali hatállyal törlésre kerülnek. Kivétel 
a fentiek alól, ha a jelölt hozzájárul, hogy adatai további egy évig megőrzésre kerüljenek 
egy esetleges újabb nyitott pozíció pályázása kapcsán. Amennyiben a jelölt a fenti 
felajánlásra nem küld a felajánlást elutasító választ az Adatkezelő jogosult a jelölt adatait 
további egy évig (gépkocsivezető esetén két évig) tárolni. Azonban az Érintettnek ez 
esetben is a későbbiekben bármikor fennáll a „törléshez való joga”. 
Az Adatkezelő a személyes adat - sikertelen pályázatot követő - tárolásával kapcsolatos 
e-mailben az adatkezelés minden feltételéről és az érintett jogairól teljes körű 
tájékoztatást nyújt az adott Adatkezelési tájékoztató rendelkezésre bocsájtásával.    
  
A jelöltek személyes adatait kizárólag az arra felhatalmazott munkavállalóink, mint 
címzettek,- valamint a második bekezdésben sorolt informatikai tevékenységet 
támogató informatikai szolgáltatók ismerhetik meg, és kezelhetik. 
 
A jelöltadatbázisban tárolt személyes adatokat a Bogos-Trans Kft. a vállalatirányítási 
rendszerben tárolja. A vállalatirányítási rendszer adatai, továbbá a cég szerveradatai 
kizárólag a cég székhelyén vannak tárolva (cégünk nem alkalmaz sem külső szerver, sem 
felhőtárhely szolgáltatót). 
Azokat a szerveren vagy a Vállalatirányítási rendszerben tárolt adatokat, melyek először 
papír alapon érkeznek (pl interjú adatlap, személyesen behozott önéletrajz) csak addig 
tároljuk papír alapon, ameddig azokat digitalizálni tudjuk és a vállaltirányítási 
rendszerben a jelöltnyilvántartáshoz csatoljuk. A papíralapon érkezett, vagy interjún 
rögzített adatok, a digitalizációt követően megsemmisítésre kerülnek. 
      
A jelölt adatbázis digitális adatai a jogszabály szerinti tárolási idő lejártát követően 
automatikusan kerülnek törlésre.  
 
Személyzeti nyilvántartás 

A munkavállalóval az adatkezelés megkezdése előtt közlésre kerül, hogy az 
adatkezelés az Mt.-n és egyéb társadalombiztosítási jogszabályokon, munkáltató,- 
és munkavállaló  jogos érdekeinek érvényesítésén alapul. 

Az Mt. értelmében a munkavállalótól kizárólag olyan adat kérhető és tartható 
nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat alá vethető, 
amelyek a munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához, esetlegesen 
megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek 
és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik. 
 

Amennyiben a jelöltként kerülnek személyes adatok adatkezelésre és a jelölt az adott 

pozícióra kiválasztásra és felvételre kerül, az adatok a vállalatirányítási rendszer 

személyzeti adatbázisába kerülnek át.  

A munkavállalók személyes adatainak kezeléséről a beléptetés során az Adatvédelmi 

Szabályzat 4. számú melléklete szerinti tájékoztató oktatásban részesül, melyben 

tájékoztatva lesz az Adatkezelési Szabályzat tartalmáról, a telephelyen lévő 

kamerarendszer üzemeltetési szabályairól és egyben hozzájárulását adja a személyes 

adatai kezeléséhez. 
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A Vállalkozás munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése,- kötelezettségének teljesítése 
érdekében, a munkaviszony létesítése, fenntartása (bértervek készítése, előmenetel 
meghatározása stb.) vagy megszűnése céljából a munkavállaló a természetes személy 
azonosító adatain túl felhasználhatja, illetve ellenőrizheti a munkavállaló iskolai 
végzettségét, szakképzettségét igazoló okmányát, erkölcsi bizonyítványát, 
Gépjárművezetői Képesítési Igazolványát, gépjárművezetői engedélyét, 
pályaalkalmassági vizsgálat eredményét. 

Munkaviszony létesítésekor Vállalkozó tájékoztatja munkavállalóját felhasznált 
személyes adatainak köréről, adatkezeléshez fűződő,- illetve jogorvoslati jogairól. 

Munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, valamint a jogszabályi környezetnek való 
megfelelés érdekében munkavállaló hozzájárulásával másolatot készít munkavállaló 
hatósági igazolványairól (Vezetői engedély, Gépjárművezetői kártya, Gépjárművezetői 
képesítési igazolvány, PAV II-III. Járművezetéshez, alkalmazáshoz: Adóigazolvány, TAJ 
Hatósági igazolvány, Munkaszerződéshez: Lakcímkártya), melynek célja azok 
érvényességének ellenőrzése, állandó fenntartása a folyamatos munkaalkalmasság 
érdekében. 
Nemzetközi munkavégzés esetén munkáltató internacionális jogszabályi 
kötelezettségének teljesítése érdekében az adott országban meghatározott 
rendszerességgel, és tartalommal közli a munkavállaló személyes és foglalkoztatásával 
összefüggő adatait (név, születési hely, idő, kiküldetés ideje, munkabér, táppénz 
időtartama). 

Munkáltató jogos érdeke mentén teljesítmény, munkavégzés értékelést végez, melynek 
eredményét a személyzeti kartonhoz csatolja, illetve munkavállaló kifejezett 
hozzájárulásával azt helyben szokásos módon kifüggeszti. Tekintettel arra, hogy az 
értékelések a munkavállaló munkavégzésének minőségét, eredményét összegzik, illetve 
részét képezi a bérszámfejtésnek Vállalkozó azokat a személyzeti anyagokhoz hasonló 
módon és ideig őrzi, tárolja. A faliújságba kifüggesztésre kerülő teljesítmény adatokat a 
munkáltató anonimizálja.  

A személyes adatok címzettje a Vállalkozó vezetője, a Vállalkozás munkaügyi,- 
könyvviteli, bérszámfejtési,- munkavédelmi feladatokat ellátó munkavállalói és 
adatfeldolgozói. Vállalkozás esetében az ügyviteli programban a munkaügyi 
adatkezelés,- hozzáférés jogosultsági szintek szerint tagozódik.  
 

A Bogos-Trans Kft. a vele munkaviszonyban álló munkavállalók vonatkozásában csak és 

kizárólag olyan személyes adatokat kezel, melyek minden tekintetben megfelelnek a 

vonatkozó jogszabályoknak (InfoTv 4§ (1), és Mt. 10§ (1)), azaz a munkaviszony 

létesítéséhez, teljesítéséhez és vagy megszüntetéséhez szükséges.  

 

A minden betöltött munkakör kapcsán bekért és tárolt adat: 

 Név, születési hely, idő, lakhely, 

 Adószám, TB azonosító szám, Lakcímkártya száma, SZIG szám és érvényesség, 

bankszámlaszám 

 Végzettség, családi állapot, kiskorú gyermekek száma 

 Legközelebbi hozzátartozó neve, telefonszáma 

 Jogosítvány típusa, száma és lejárata (csak céges képkocsi használat esetén) 
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A fenti személyes adatok tárolásának célja a munkaviszony fenntartásához kapcsolódó 

jogszabályi követelmények betartása (Mt. munkajog, Számviteli követelmények) 

 

Tehergépkocsi vezető munkakörben bekért többletadatok: 

 Jogosítvány típusa, száma és lejárata 

 GKI igazolvány száma, lejárata 

 Sofőrkártya száma lejárata 

 PAV vizsga szám és lejárata 

 

fenti személyes adatok tárolásának célja a munkaviszony fenntartásához kapcsolódó 

jogszabályi követelmények betartása (1/1975 KPM-BM, 561/2006 Ek rendelet, stb.) 

 

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek könyvvitel céljából a megbízott 
könyvelő irodának, a munkatársak kapcsolattartást elősegítő adatai hozzájárulásukkal 
felkerülnek a cég honlapjára. 
A fentiek miatt igazolható, hogy minden tárolt adat célhoz kötött és elengedhetetlen a 

munkavégzés szempontjából. 

Cég a személyzeti dokumentációkat a székhelyen, zárt szekrényben illetve eleketronikus 
mappában, melynek hozzáférése korlátozott tárolja, míg az aktuális, munkakör 
ellátásához,- ellenőrzés során bemutatandó dokumentumokat kihelyezi munkavállaló 
munkavégzési helyére. 
A munkavállalók személyes adatait kizárólag az arra felhatalmazott munkavállalóink, 

mint címzettek,- valamint a második bekezdésben sorolt informatikai tevékenységet 

támogató informatikai szolgáltatók ismerhetik meg, és kezelhetik. 

Továbbá a személyes adatok, bérszámfejtéshez szükséges része a Bogos-Trans Kft. által 

megbízott külsős könyvelőiroda részére továbbításra kerülnek, hogy a foglalkoztatásból 

adódó jogszabályi követelmények teljesüljenek. A cég könyvelését, és a munktársak 

bérszámfejtését a következő szolgáltató végzi: 

Deák Gizella EV 

 

A védett adatokat tartalmazó iratok,- dokumentumok tárolását Vállalkozás 8 évig 

szikramentes környezetben,- illetéktelen hozzáféréstől mentes, zárt helyiségben,- 

szekrényben végzi, majd jegyzőkönyv felvétele mellett selejtezi. 

Adatkezelő a munkatársak és jelentkezők adatainak tárolására és kezelésére az alább 

megjelölt informatikai szolgáltatót (rendszergazda) veszi igénybe, akik tevékenységük 

keretében fennálló szerződésünk szerint látnak bele, esetlegesen kezelik az 

adatbázisokban szereplő személyes adatokat. 

 
Informatikus, rendszergazda, adatbázis kezelő: 
Konkoly Thege EV., 7150 Bonyhád, Perczel Kert 5D/2, Adószám: 67132759-1-37. 
Adam Bach Consulting, Wutzlhofen 3, 93057 Regensburg, DE300847742, 
Kapcsolattartó: Bach Ádám, email: bach.adam67@gmail.com 
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Alkalmassági vizsgálat 

A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet 
munkaviszonyra, munkakör ellátására vonatkozó szabály ír elő, vagy amely 
munkaviszonyra vonatkozó szabályban, hatósági előírásban meghatározott jog 
gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. 
A vizsgálat előtt részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, 
hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat 
milyen eszközzel, módszerrel történik.  
A munkáltató belépés előtt, majd éves rendszerességgel munkaköri alkalmassági 
vizsgálatra rendeli munkatársait a MV- tv előírásai alapján. A vizsgálat előtt részletesen 
tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat 
milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel 
történik. A vizsgálatot követően az üzemorvos tájékoztatja a munkáltatót a vizsgálat 
eredményéről. Az erről szóló igazolást a munkáltató a munkavállaló mappájában zártan 
kezeli, amennyiben az alkalmazás az egészségügyi alkalmasság miatt vagy bármely más 
okból nem jött létre az alkalmassági vélemény a pályázattal együtt megsemmisítésre 
kerül.  
Munkáltató a gépjárművezető munkakör betöltéséhez a jogszabályi kötelezettségeknek 
történő megfelelés céljából ellenőrzi a jelentkező PÁV III. típusú pályaalkalmassági 
vizsgálat meglétét, érvényességét. 
 
Tekintettel, hogy a munkaköri alkalmassági vizsgálat követelményét jogszabály írja elő 
ezért az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a munkavállalók, már a belépéskor 4. melléklet 
szerinti hozzájáruló nyilatkozattal együtt megkapják.  

Munkáltató rögzíti a munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben a baleset 
körülményeit, eredményét, egészségügyi következményeit, illetve annak 
jelentéséhez szükséges adatokat. 
A baleseti vizsgálati jegyzőkönyv elkészítése a jogszabályi követelményeknek 
megfelelően a munkavédelmi technikus feladata, mely feladatkört a Bogos-Trans Kft-nél, 
a következő szolgáltató látja el: 
Hermesz László EV  
A vizsgálati jegyzőkönyv elkészítésében közreműködik a foglalkoztatási szakorvos. A 
Bogos Trans Kft foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatója: 
Dr Sparasné Brandt Mária… 
 
A kitöltött munkabaleseti jegyzőkönyv egy-egy példánya megküldésre kerül a 
Munkafelügyeletnek és a Társadalombiztosítónak. 
 

A személyes adatok kezelésének időtartama (munkaügyi dokumentumokkal 
egyetemben) a munkaviszony megszűnését követő 3 év. A munkavállaló 
munkaviszonyához tapadó egyéb dokumentumok (bérpapírok, kifizetési bizonylatok 
stb. ) esetében  8 év. 

Cég tevékenységének, hatósági adatszolgáltatás ellátásához szükséges iratokon szereplő 
személyes adatokat Adatkezelő jogszabály szerint előírt ideig őrzi meg. 

Az iratokat a kezelési határidő elteltével Adatkezelő jegyzőkönyv felvétele mellett 
semmisíti meg. 
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Kamerák használata 
Vállalkozás székhelyén az emberi élet, testi épség, az üzleti titok,- és vagyon 

védelme érdekében – mely egyben a munkáltató jogos érdeke, mint jogalap – Internet 
elérésű elektronikus képrögzítő megfigyelőrendszert működtet, a CCTV-vel rögzített 
adatokat Ügyvezető és Irodavezető tekintheti meg.  
Ügyvezető a kamerák elhelyezését megelőzően elvégezte az érdekmérlegelési 
tesztet, figyelembe véve a szükségesség, és arányosság elvét, mely során az 
alábbiakat összegezte: 

- kamerák által  
o személyes adatok körének érintettsége, 
o védett vagyon; 
o megfigyelt terület; 
o ellenőrizendő, elengedhetetlenül fontos technikai eszközök; 
o testi épség, egészségvédelem; 

Fentiek ismeretében döntött úgy Vezető Tisztségviselő, hogy zárt rendszerű 
megfigyelőrendszert alkalmaz, hiszen a védett értékek, érdekek, jogok súlya 
jelentős, melyek megóvását a kamerarendszer alkalmazása nagymértékben 
elősegít. 
A Vállalkozás az elektronikus megfigyelő rendszer működéséről könnyen észrevehető, 
jól látható helyen 5. sz. melléklet szerinti tájékoztatást helyez el.  
Vállalkozás a Szabályzat 4. sz. melléklete szerint kiemelt gondossággal tájékoztatja 
munkavállalóit az elektronikai vagyonvédelmi rendszer működésével kapcsolatos 
információkról, az érintettek azzal kapcsolatos jogairól, kamerák látószögéről, 
felvételek tárolásának, visszanézhetőségének módjáról. 

A Vállalkozás munkavállalóinak, partnereinek, beszállítóinak székhelyre történő 
várakozásmentes be,- és kihajtását a titkárságon elhelyezett monitoron figyelhető 
behajtási zónát közvetítő kép segíti. A zónába érkezéskor érintett figyelmét a kamerával 
történő megfigyelésre jól látható helyen felszerelt tábla hívja fel. Az épületegyüttes 
bejáratain a kamerák működéséről Vállalkozó az 5. sz. melléklet szerinti tájékoztatást 
helyez el. Harmadik személy a tájékoztatás tudomásul vételével, és a területre történő 
belépésével deklarálja adatainak kezeléséhez történő hozzájárulását. 
Vállalkozás megfigyelt területén a vállalkozás vagyona meghaladja a jelentős értéket – 
ötmillió forint–, ezért a felvételt a külső winchester újratörléséig, maximum 30 napig 
tárolja. 
 
Egyéb munkavállalói adatkezelés 

Az Adatkezelő belső, és munkavállalói közötti kommunikáció fejlesztése valamint az 
összetartás és lojalitás növelése érdekében tréninget, egyéb programokat szervez 
munkavállalói számára. Az esemény jellege határozza meg a kezelt adatok körét (név, 
telefonszám, gyermekek száma, kora), melyet a munkavállaló az önkéntes részvétel és 
kifejezett hozzájárulásával nyújt át munkaadójának.   
A felhasználás jogalapja a munkáltató jogos érdeke, a felhasználásra jogosultak az 
eseményt szervező munkavállalók, vezetőik. 
A tréningek és csapatépítő rendezvényeken való részvétel önkéntes alapú ezért minden 
résztvevő munkavállaló a részvételi szándék nyilvánításával hozzájárul ahhoz, hogy a 
rendezvény megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatban személyes adatai 
kifejezetten az adott rendezvény vonatkozásában felhasználásra kerüljenek. Továbbá 
tudomásul veszi, hogy a rendezvényeken készült fényképek és hanganyag a munkáltató 
saját reklám vagy PR anyagain a résztvevők további hozzájárulása nélkül felhasználható.   
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Munkáltató által biztosított infokommunikációs,- egyéb eszközök használatának 
ellenőrzésére és annak jogkövetkezményeire vonatkozó rendelkezések 
 

Az eszközök ellenőrzésére munkáltató vezető tisztségviselője, a munkáltatói jogok 
gyakorlója,- valamint az irodavezető jogosult.  
Amennyiben az ellenőrzés eredményességét nem veszélyezteti, lehetőségét, biztosítani 
kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során. Az ellenőrzés megkezdése 
előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek miatt kerül 
sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, - milyen szabályok 
szerint kerülhet sor ellenőrzésre és mi az eljárás menete, - milyen jogai és jogorvoslati 
lehetőségei vannak az ellenőrzéssel együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban. 
A fokozatosság elvének betartása mellett elsődlegesen a cím és tárgyadatokból kell 
megállapítani, hogy a tartalom a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos-e. Az 
ügyviteli célú tartalmakat munkáltató korlátozás nélkül vizsgálhatja.  
Ha a munkavállaló az eszközt személyes célra használja, a következmények ismertetése 
mellett fel kell szólítani, hogy a nem ügyviteli célú tartalmat az eszközről törölje.  
Munkavállaló az Adatvédelmi Szabályzatban ismertetett jogait gyakorolhatja az 
ellenőrzés során. 
A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén a személyes adatokat 
a munkaáltató képviselője haladéktalanul törli.  
A munkáltató korlátozhatja a vállalkozás telefonjainak magáncélú használatát, mind a 
vonalas, mind a mobiltelefonok tekintetében jogosult a magáncélú használat 
megtiltására, esetlegesen annak számlavonzatának kiegyenlíttetésére.  
Munkáltató stratégiai munkatársainak céges személygépjármű használatát biztosítja, 
melynek magáncélú használatát külön szabályzatban határozza meg, a járművekben 
tartózkodási hely meghatározására alkalmas eszköz nem üzemel. 
 
GPS, Tachográf 
Vállalkozás harmadik felet bíz meg a tehergépjárművek követési rendszerének 
kiépítésével, munkavállalóival történő megismertetésével. A GPS Smart rendszer 
tehergépjárműbe szerelt készüléke folyamatosan gyűjti az autó adatait, melyeket GSM 
hálózat segítségével továbbít az üzemeltető szerverei felé adatfeldolgozás céljából. Ezt 
követően jelenítődnek meg a szükséges információk a webfelületen, ahol a Vállalkozás 
kollégái online követhetik autóik mozgását, pillanatnyi pozícióit és a gépjármű egyéb 
műszaki adatait. 
A GPS rendszer alkalmazásának jogalapja a munkáltatói jogos érdek,- vagyon,- és emberi 
élet védelme, célja a munkaszervezés, logisztika,- munkavállalói kötelezettségek 
teljesítésének ellenőrzése, a rakomány, gépjármű értékének,- biztonságának megőrzése. 
Nyomon követett adatok: gépjármű rendszáma, a megtett útvonal,- távolság, időtartama, 
üzemanyag használat mennyisége, állásidők.  
 
Tekintettel, hogy az adatok a gépjárművek rendszámai alapján érkeznek és nincsenek 
egyes tehergépkocsi vezetők neveihez párosítva, így kizárólag személyhez nem köthető 
anonim adatokról beszélünk.  
Az ellenőrzést, megfigyelést kizárólag a Vállalkozás arra kijelölt személye végezheti. 
A követési adatokat Vállalkozás/program 8 évig tárolja. 
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Az adattárolás ideje: 

A személyes adatok kezelésének időtartama (munkaügyi dokumentumokkal 
egyetemben) a munkaviszony megszűnését követő 3 év. A munkavállaló 
munkaviszonyához tapadó egyéb dokumentumok (bérpapírok, kifizetési bizonylatok 
stb. ) esetében  8 év. 

Cég tevékenységének, hatósági adatszolgáltatás ellátásához szükséges iratokon szereplő 
személyes adatokat az Adatkezelő jogszabály szerint előírt ideig őrzi meg. 

Az iratokat a kezelési határidő elteltével az Adatkezelő jegyzőkönyv felvétele mellett 
semmisíti meg. 

 
SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK 

 
Vevők, szállítók,- egyéb partnerek adatkezelése 
 
A Bogos-Trans Kft, mint Adatkezelő szerződés teljesítése jogcímén a szerződéses 

partnerek adatait a szerződés megkötése, teljesítése, és az esetleges reklamációk 

kezelése,- netán megszűnése céljából kezeli.  

Továbbá az Adatkezelő kezeli a vele szerződéses kapcsolatban álló Partnerek 

természetes személy képviselőjének, ügyfeleinek személyes adatait.  

A fenti kezelt adatok lehetnek:  

 partner kapcsolattartójának személyes adatai: név, telefonszám, e-mail cím, stb. 

 felrakó, lerakóhely, tároló, kikötő, vasúti átrakó, feldolgozó: neve, címe,GPS 

koordinátája, nyitva tartása, stb. 

 a szállítandó áru tulajdonosának adatai (név, telefonszám) 

 a szállításhoz kapcsolódó adatok (diszpószám, őstermelői engedélyszám) 

 

A fenti adatokat kivétel nélkül a megrendelő szerződő partnerünktől érkeznek, írott 

formában a megrendelés befogadásakor. Ezen adatokat a szállítások során, cégen belül 

használjuk, és alvállalkozó partnereink számára továbbítjuk.  

 

A Bogos-Trans Kft, mint Adatkezelő a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes 

személy nevét, születési nevét,- idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, 

adószámát, egyéni vállalkozói,- őstermelői,- személyi igazolvány számát, lakcímét, 

székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, 

online/egyéb azonosítóját. 

 

Amennyiben az adatkezelővel vevőként, szállítóként szerződött partner természetes 

személy (egyéni vállalkozó, őstermelő), nevét, születési helyét,- idejét, anyja nevét, 

lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, egyéni vállalkozói,- őstermelői,- személyi 

igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, 

honlap-címét, bankszámlaszámát, egyéb azonosítóját tárolja az adatkezelő. 

A kezelt adatok körét önkéntesen a felek döntik el a cél megvalósítása, valamint 

jogszabályi kötelezettségük teljesítése érdekében. A szerződéskötéssel egyidejűleg 
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aláírásra kerül az adatvédelmi Klauzula 6.sz. melléklet, mely rögzíti a Pertnertől 

érkezett és az adatkezelő által tárolt és továbbított adatok kezelésének szabályait, és a 

Partner ehhez való hozzájárulását. 

 

A Bogos-Trans Kft, mint Adatkezelő a vele szerződő (tájékoztatást,- ajánlatot kérő) jogi 

személy természetes személy képviselőjének adatait.  7. sz. melléklet szerinti 

hozzájárulás alapján kezeli a megbízás megszűnését követő 8 évig. 

Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni 

kell.   

 
Az Adatkezelő (Bogos-Trans Kft.) az érintett szerződéses Partner általa önkéntesen rendelkezésre 

bocsátott személyes adatokat a szerződés megkötése, teljesítése és a felek hatékony együttműködése 

céljából kezeli. 
Az Érintettek adatait a Bogos-Trans Kft. kapcsolattartó munkavállalója, a szállítmány szervezésért,- az 

adózásért,- számviteli kötelezettségek megvalósulásáért felelős kollégája, valamint megbízott 

adatkezelője használhatja fel, kizárólag a Bogos-Trans Kft. és a szerződéses Partner között fennálló 
szerződés teljesítésével kapcsolatban.  

A Bogos-Trans Kft., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal a számára önkéntesen megküldött 

személyes adatok biztonságos tárolására, valamint a hozzájárulást megvonását követő, azonnali 

hatályú törlésre. 
Amennyiben az Adatkezelő ás a szerződéses Partner között folyamatos szolgáltatási szerződés áll 

fenn, a jelen tartalmú hozzájáruló nyilatkozattal azonos értékű közlésnek és hozzájáruló 

nyilatkozatnak kell tekinteni az eseti megrendelésekkel kapcsolatos elektronikus adatközlést. 

Érintettekkel kapcsolatos mindennemű tájékoztatási kötelezettsége – az Adatkezelő 

adatfelhasználásának/adatkezelésének tárgyában - a Partnert terheli. Az adatkezelő ezt a 

tájékoztatási kötelezettségét jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg megtesz az 

adatkezelési tájékoztatóban, melyet megküld minden meglévő Partnernek, illetve új 

szerződéses Partnerei számára a szolgáltatói szerződés mellékleteként biztosítja.  

Amennyiben az Érintett személyes adatait – az Adatkezelő adatkezelése során - sérelem érte, 

elsőként az Adatkezelőnél tegyen panaszt, ha azt nem, vagy nem megfelelően orvosolták, 

forduljon az illetékes hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Tel: +36 (1) 391-1400, 

ugyfelszolgalat@naih.hu 

A Partner jelen hozzájáruló nyilatkozatban való adatközlésének elmaradása nem előfeltétele a 

szerződéskötésnek. Az Érintettek adatainak megküldése és az adatkezeléshez való 

hozzájárulás a szállítási megbízásban elküldött személyes adatok megküldésével teljesítettnek 

tekintendő. 
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INFOKOMMUNIKÁCIÓ 

 
Vállalkozás honlapjai ,- Tájékoztatás sütik (cookies) alkalmazásáról 
A Süti (cookie) rövid adatfájl, melyet a Vállalkozás honlapja helyez el, és a felhasználó 
kifejezett engedélyével csatoltat vissza a felhasználó számítógépéről az 
infokommunikáció, internetes szolgáltatás megkönnyítése, személyre szabottságának 
növelése érdekében.  
A Vállalkozás a felhasználót első látogatása során röviden tájékoztatja a sütik 
működéséről, és kéri felhasználó hozzájárulását, ha a sütik alkalmazásával együtt járó 
adatkezelés az oldal felkeresésével megkezdődik. A honlapról letölthető az Adatvédelmi 
szabályzat és az Adatkezelési Tájékoztatók I-IV. dokumentumok.  
A sütik a felhasználó beazonosítására alkalmas adatokat nem tárolnak. 
Vállalkozó a www.bogostrans.hu honlapon az üzemeltető a felhasználással kapcsolatos 
adatvédelmi nyilatkozatot helyez el, amelyben tájékoztatja a látogatókat a weblapok 
használata során történő személyes adataik kezeléséről, tárolásáról, felhasználásáról, 
azzal kapcsolatos jogaikról. 
Vállalkozás weboldalának karbantartására, tartalom feltöltésére, módosítására 
harmadik személlyel kötött szerződést, megbízott vállalja, hogy tevékenységét a 
jogszabályi kötelezettségnek, valamint az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően végzi. 
 
Facebook oldal 
A Vállalkozás tevékenységének népszerűsítéséhez, valamint munkatársak toborzására 
Facebook oldalt üzemeltet: Facebook/Bogos Trans Kft. néven. Tekintettel arra, hogy az 
oldalhoz csatlakozás,- kedvelés,- követés önkéntes, és az a felhasználó magán profiljával 
történik, a látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.  
Vállalkozás munkatársai, illetve azok családjáról az oldalon felvételt, fényképet kizárólag 
előzetes hozzájárulással helyez el. Az oldal kedvelői által feltöltött képekért, 
felvételekért, posztok tartalmáért Vállalkozás felelősséget nem vállal. 
A Vállalkozás a jó hírnevét sértő, obszcén, bántó megnyilvánulásokat oldaláról törli, a 
felhasználót onnan kitiltja, és a sértő tartalmat jelenti a Facebook üzemeltetőjének. 
A Vállalkozás a Facebook működési zavaráért, adatvédelmi incidenséért felelősséggel 
nem tartozik. 
 

Informatikai ügyviteli eszközök  használata 
Vállalkozás nagymértékben digitalizálta szervezési,- működési feladatait, online 
ügyviteli,- számlázó programot működtet székhelyén, mely e-számla kibocsátására 
alkalmas. A program használásának alapfeltétele a LINUX szerverhez csatlakozó 
munkavállalónként/kliensgépenként eltérő felhasználónév, jelszó, amely a cégvezetés 
által meghatározott jogosultsági szinten történő feladatellátást teszi lehetővé. Az 
ügyviteli programon keresztül nyomon követhető a munkatársak minden egyes 
adatrögzítése,- felhasználása, illetve adatmentése,- törlése. 
A szerver folyamatos hűtése, szünetmentes áramellátása biztosított. 
Vállalkozás a szerver, és kliensgépek karbantartására, operációs rendszerek 
telepítésére,- frissítésére,- hibaelhárítására harmadik féllel kötött szerződést, aki 
vállalja, hogy a Rendelet, illetve az Adatvédelmi Szabályzat szerint jár el. 
 

 

 

 

http://www.bogostrans.hu/


Bogos-Trans Kft.  Adatvédelmi Szabályzat    

27 
 

ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Az Adatkezelő valamennyi a Rendelet hatálya alá tartozó személyes adatkezelése 
vonatkozásában azok biztonsága érdekében vállalja, hogy megtesz minden a technikai és 
szervezési intézkedést és kialakítja saját eljárási szabályait, amelyek a megjelölt 
jogszabályi környezetnek megfelel. 

Az Adatkezelő működése során biztosítja az adattartalom illetéktelenektől való 
megóvását. A papíralapú dokumentumok szikramentes tárolásához Vállalkozó 
fokozottan ügyel a villám,- tűz,- és érintésvédelemre, a személyes adatokat tartalmazó 
iratokat zárt szekrényben tárolja. 

A munkáltató érintett munkavállalóival a személyes adatok kezelésére 
vonatkozóan titoktartási kötelezettséget vár el, amelyre a 4. számú mellékletben 
nyilatkoztatja őket. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Vállalkozás jól 
követhető, belső szabályzat alapján működő jogosultsági szintek megadásával 
korlátozza.   

A Vállalkozás az informatikai rendszereket tűzfallal és vírusvédelemmel látja el, 
szerverének biztonságos működését folyamatos hűtéssel, és szünetmentes tápegységgel 
támogatja. 

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő vállalkozás és az 
adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja az alábbiakat: 
-  a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;  
- az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli 
berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;  
- annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat 
adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy 
továbbíthatják;  
- annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatköröket, 
mikor és ki vitte be a rendszerekbe;  
-  a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és  
- azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön, végül 
azt, hogy a 
- személyes adatok továbbítása ellenőrizhetően csak a kijelölt szervek felé lehetséges. 
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ADATFELDOLGOZÁS 
 
Vállalkozás működésével kapcsolatosan igénybe vett  külső adatkezelők, feldolgozók: 
 
Vállalkozás könyvviteli szolgáltatója 
Deák Gizella E V.  

  
Postai szolgáltatás, kézbesítés, csomagküldés  

A Bogos-Trans Kft. küldeményeit, hivatalos iratait az állami szolgáltató 
igénybevételével, valamint eseti jelleggel futárszolgálat igénybevételével kézbesíti. 
Adatfeldolgozónak a cselekmény végrehajtásához szükséges adatokat bocsátja 
rendelkezésre (címzett neve, címe,- tartózkodási helye). Adatfeldolgozó tevékenységét 
jogszabályi felhatalmazás,- megbízás alapján végzi. 
Adatfeldolgozók: Magyar Posta Zrt.,  
 
Biztonsági szolgálat 
Hétköznap a telephely biztonságát a kamerarendszer és az épületriasztó berendezése 
szavatolja. 
Hétvégén a telephely őrzését egy fő saját foglalkoztatásban alkalmazott őr látja el.  
 
Alvállalkozók 
Az Adatkezelő szükség esetén harmadik felet bíz meg a szállítások elvégzésével. A 
megrendelő a 7. melléklet szerinti hozzájáruló nyilatkozatában ezt elfogadja és 
tudomásul veszi, természetesen azzal a kitétellel, hogy adatait a harmadik fél csak a 
szállítás teljesítéséhez használja fel (felrakó és lerakóhely pontos helye, rakodáshoz és 
billentéshez szükséges azonosítók, stb.). 
 
Az adatfeldolgozók garantálják, hogy a Rendelet, valamint az Adatvédelmi Szabályzat 
követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket 
szaktudásuk, hozzáértésük mentén végrehajtják, kiemelten az adatkezelés 
biztonságának szem előtt tartásával.  Az adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, 
hogy a személyes adatokhoz való hozzáférésre feljogosított alkalmazottai az általuk 
megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállalnak. 
 
Weboldal 
Tárhelyszolgáltató: Magyar Telekom Zrt. 
Weboldal üzemeltető és rendszergazda: Konkoly Thege EV., 7150 Bonyhád, Perczel Kert  
5D/2, Adószám: 67132759-1-37 
 
Ügyviteli programfejlesztő 
Adam Bach Consulting, Wutzlhofen 3, 93057 Regensburg, DE300847742, 
Kapcsolattartó: Bach Ádám, email: bach.adam67@gmail.com 
 
GPS 
Az Adatkezelő által üzemeltetett tehergépjárművekbe a műholdas nyomkövető 
rendszert a GPSmart Kft. üzemelteti (Budapest, Királyok útja 20, 1039, Tel: (1) 276 
2675, Céges kapcsolattartó: Géczi Csaba+ 36 70 383 3037 
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ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 
Adatvédelmi incidens  
Az 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 hozzáféréssel 
járhat. 
Az Adatkezelőnek fel kell tárnia a lehetséges incidensek körét, azokra meg kell 
határoznia a Szabályzat előírásait, minimálisra csökkentve ezzel az incidens 
bekövetkeztének lehetőségét. Adatvédelmi baleset különösen a személyes adatok 
hanyag tárolása, az informatikai eszközök illetéktelenek általi használata, mobil telefon 
elvesztése, weblap feltörése,- wifis,- internetes hackertámadás, papír alapú 
dokumentumok nem megfelelő megsemmisítése. 
Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről a 8. sz. melléklet szerint nyilvántartást 
vezet. 
 
Teendők adatvédelmi incidens elkerülése érdekében, illetve megtörténte után  
Az Adatkezelő az adatvédelmi incidens elkerülése érdekében adatvédelmi szempontból 
jelentős cselekményeiről összefoglaló nyilvántartást vezet, mely összegzi az adatvédelmi 
kockázati faktorokat, megkönnyíti azok nyomon követését (2. sz. melléklet). 
Az Adatkezelő működése vagy az Adatvédelmi Szabályzat betartásának ellenőrzése 
során észlelt adatvédelmi incidenst haladéktalanul jelenteni az Adatvédelmi Felelősnek, 
a vállalkozás vezetőjének. 
A Bogos-Trans Kft vezetője megvizsgálja az incidensről szóló jelentést, és feltérképezi az 
eseményeket, körülményeit. Meg kell határoznia az incidens jellegét, annak okát, az 
érintett adatok körét, kategóriáját, és a baleset következményeit. 
Az Adatkezelő az incidens bekövetkeztétől,- vagy az illetékes tudomására jutásától 
számított legkésőbb 72 órán belül a 9. sz melléklet segítségével bejelenti az incidenst és 
a fent meghatározott tényeket,- körülményeket a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hivatalhoz. 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet az alábbi tartalommal: 
- adatvédelmi incidens időpontja,  
- érintettek köre, 
- érintett személyes adatok, 
- incidens körülményeit, hatásait,  
- az adatvédelmi incidens által okozott kár elhárítására tett intézkedés, 
- az incidens jövőbeni elkerülés érdekében tett intézkedés. 

Az adatvédelmi incidensről felvett jegyzőkönyvet, nyilvántartási adatokat az Adatkezelő 
5 évig őrzi meg. 
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ZÁRADÉK 

 
A Szabályzat megállapítására,- szükséges módosítására az Adatkezelő vezetője, és 
Irodavezető jogosult. 
Az Adatkezelő ismerteti jelen szabályzatot munkavállalóival, melyet a munkavállaló ezt 
követően köteles betartani. A Szabályzat be nem tartásával harmadik személynek 
okozott kárért a munkáltató felelős, amennyiben a kárt munkavállaló szándékosan 
okozta, a felek egyetemlegesen felelősek. 
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1. sz. számú melléklet 
 

Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez 
 

Adatkezeléssel érintett 
Neve:   
Születési neve:   

Születési helye, ideje:   
Édesanyja születési neve:   

Lakcíme:   

Opcionális adatok:   
Telefonszám:   
Emailcím:   

Egyéb adatok:   

  Adatkezelő 

Neve:  Bogos-Trans Kft. 

Képviselője:  Bogos László 

Címe:  7187 Bonyhád-Majos XIV. utca 24. 

Adatkezelés célja 
 Adatkezelés jogalapja Érintett hozzájárulása 

Személyes adatot megismerők köre:   
Személyes adat tárolásának időtartama:    

TÁJÉKOZTATÁS 
Adatkezelő ezúton tájékoztatja Érintettet, hogy az általa személyes adatai kezeléséhez 
adott jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja, illetve kérheti adatainak 
pontosítását, felhasználásuk korlátozását,- törlését, valamint joga van adatainak 
hordozhatóságához.  
Érintett további adatkezelésről szóló információkat a Vállalkozás Adatvédelmi 
Szabályzatában és az Adatkezelési tájékoztatókban talál, melyet kérésre rendelkezésre 
bocsátunk, továbbá letöltheti a www.bogostrans.hu címről. 

Fenti tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim felhasználásához 
hozzájárulok, megértettem, hogy hozzájárulásom visszavonása az addig megtörtént 
jogszerű adatkezelést nem érinti. 
 
 
Kelt, …………………………………., 202…. ……………………………….. hó……….. napján 
 
 
 
         …...………………………………… 
          Érintett 

http://www.bogostrans.hu/
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2. sz. melléklet   
 

Kiemelt adatkezelési körök nyilvántartása 
 

Vállalkozás rendszeres adatkezelést végez, melynek kockázatát a jelen mellékletben 
foglaltakkal kívánja csökkenteni. A nyilvántartott adatkezelési cselekményeket az arra 
kijelölt személy a meghatározott időközönként ellenőrzi, melyről jegyzőkönyvet vesz fel. 
 

Adatkezelés köre Felelős személy 
Ellenőrzés 
időpontja/tartama 

Vállalkozásra 
vonatkozik-e? 

1. Személyzeti nyilvántartás 
 

  

 1.1 pályázatok kezelése Személyzeti Vezető Havonta X 

1.2 alkalmassági vizsgálatok Személyzeti Vezető Évente X 

1.2. Céges rendezvény Személyzeti Vezető Alkalomszerűen X 

1.3. e-mail fiókok Személyzeti Vezető Szükség esetén X 

1.4. Informatikai eszközök Személyzeti Vezető Szükség esetén X 

1.5. Internet használat Személyzeti Vezető Szükség esetén X 

1.6. Céges telefon Személyzeti Vezető Szükség esetén X 

1.7. GPS Személyzeti Vezető Szükség esetén X 

1.8. Kamerás megfigyelés Személyzeti Vezető Szükség esetén X 

2. Szerződéshez kapcsolódó 
 adatkezelés 

 
  

2.1. Természetes személy  
partnerek adatainak kezelése Irodavezető Évente X 

2.2. Jogi személy természetes 
adatainak kezelése,  
hozzájáruló nyilatkozatok Irodavezető Évente X 

2.3.Telefonos ügyfélszolgálat 
(rögzített vonal) -- 3 havonta -- 

2.4. Látogatói adatkezelés 
 honlapon 

Szerződött partner 
 folyamatos jelleggel 

Vállalkozó részéről  
megbízott ellenőrzése évente X 

2.5.Tájékoztatás sütik 
 alkalmazásáról 

Szerződött partner 
 folyamatos jelleggel 

Vállalkozó részéről  
megbízott ellenőrzése évente X 

2.6. Regisztráció a Vállalkozás  
honlapján 

Szerződött partner 
 folyamatos jelleggel 

Vállalkozó részéről  
megbízott ellenőrzése évente -- 

2.7. Hírlevél szolgáltatás 
Szerződött partner 

 folyamatos jelleggel 
Vállalkozó részéről  
megbízott ellenőrzése évente -- 

2.8. Webáruházas adatkezelés 
Szerződött partner 

 folyamatos jelleggel 
Vállalkozó részéről  
megbízott ellenőrzése évente -- 

2.9. Ajándéksorsolás 
Szerződött partner 

 folyamatos jelleggel 
Vállalkozó részéről  
megbízott ellenőrzése évente -- 

2.10. Direkt marketing 
Szerződött partner 

 folyamatos jelleggel 
Vállalkozó részéről  
megbízott ellenőrzése évente -- 
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3. Jogszabályi kötelezettségen 
alapuló adatkezelés       

3.1. Adó,- számviteli kötelezettség 
teljesítése során kezelt adatok 

Megbízott könyvelő, mint 
adatfeldolgozó állandó 
jelleggel 

Vállalkozó évente vizsgálja felül 
eljárását (könyvelés 
feladásának biztonsága, 
visszakapott anyag tárolása) X 

3.2. Kifizetői adatkezelés 

Megbízott könyvelő, mint 
adatfeldolgozó állandó 
jelleggel Vállalkozó évente -- 

3.3. Pénzmosás elleni 
kötelezettség teljesítése 
érdekében kezelt adatok Irodavezető Szükség esetén X 

4. Egyéb     
 Adatvédelmi Szabályzat 

felülvizsgálata 
Irodavezető,  

Személyzeti Vezető 
Évente, Jogszabályi  
környezet változásával X 

Munkavállalói oktatás Személyzeti Vezető 
Évente, Szabályzat lényeges 
változásával X 

Hozzájáruló nyilatkozatok  
Irodavezető,  

Személyzeti Vezető Évente X 

Szikramentes környezet  
feltételei Irodavezető Évente X 

 

 
Vállalkozás vezetője kijelenti, hogy a melléklet 1-3. pontjában beállt változások esetén 
megvizsgálja a Szabályzat módosításának szükségességét, a vizsgálat eredményéhez 
mérten jár el. 
 
 
Kelt, Bonyhád-Majos, 2021. év november hó 15. napján 
 
 
 
 
        ……………………………………………… 
               Vállalkozó 
 
 
 
Következő tervezett felülvizsgálat, 2022. november 15. 
Amennyiben a Rendelet végrehajtásához szükséges hazai jogszabályi környezet 
megváltozik, Vállalkozó a Szabályzatot felülvizsgálja, elvégzi az esetleges módosításokat. 
 
1. felülvizsgálat dátuma: 
- Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása szükséges / nem szükséges. 
 
 
 

          ……………………………………………….. 
            Vállalkozó 
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3. sz. melléklet   
 

Alkalmassági vizsgálatról szóló tájékoztatás 
 
I. Munkáltató az Mt. előírásai értelmében a munkavállalóval szemben csak olyan 
alkalmassági vizsgálatot alkalmaz, amelyet a munkaviszonyra vonatkozó jogszabály ír 
elő.   A munkavállaló egészségi állapotának védelmében a munkaviszony megkezdése 
előtt, és annak folyamán visszatérő rendszerességgel szükséges megállapítani azt, hogy 
munkavállaló munkakörének betöltésére alkalmas egészségügyi állapotban van-e. 
 
II. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról 
és véleményezéséről szóló rendelet értelmében Munkaáltató az előzetes,- időszakos 
vagy soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálat során az alábbiak megállapítását kérheti, 
köteles kérni: 
a) munkaköri alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy egy meghatározott 
munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált 
személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni; 
b) szakmai alkalmassági vizsgálat: a szakma elsajátításának megkezdését megelőző, 
illetőleg a képzés és az átképzés időszakában az alkalmasság véleményezése érdekében 
végzett orvosi vizsgálat; 
c) személyi higiénés alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy a járványügyi 
szempontból kiemelt munkaterületen munkát végző személy fertőző megbetegedése 
mások egészségét nem veszélyezteti, illetve meghatározott esetekben kórokozó 
hordozása mások egészségét nem veszélyezteti; 

III.      Vállalkozó kérelme alapján a vállalkozás szerződött üzemorvosa állapítja meg az 
alkalmassági körök meglétét, hiányát. Az üzemorvos a vizsgálat eredményéről 
értesíti a Vállalkozót, annak tartalmáról szóló adatokat a továbbiakban 
üzemorvos kezeli. 

Az alkalmasságról szóló igazolást munkáltató a munkavállaló személyzeti aktájában, 
zártan kezeli, az állásra pályázó estében pedig alkalmatlanság vagy bármely más okból 
létre nem jött munkaviszony esetén pályázati anyagával együtt megsemmisíti. 

Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben a munkakör betöltésére nem alkalmas, vagy 
nem rendelkezik eredményes előzetes PÁV III-as szintű pályaalkalmassági vizsgálattal 
Munkáltató nem köteles alkalmazni, illetve munkaviszonyában munkajogi változás 
állhat be. 

IV. Érintett kijelenti, hogy a melléklet tartalmát megismerte, azt tudomásul veszi, melyet 
jelen melléklet aláírásával deklarál. 

 

Kelt, Bonyhád-Majos, 201.. év …………..………… hó…… napján 

 

 

          
 ………..……………………………………   ……………………………………………… 

       Vállalkozó             Munkavállaló/pályázó
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4. sz. melléklet  
 
 

TÁJÉKOZTATÓ OKTATÁS és HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
Munkavállaló személyes adatainak munkaviszony során történő kezeléséről, 

és ehhez fűződő jogairól 
 
 

Munkáltató kijelenti, hogy működése során kiemelt figyelmet fordít a munkavállaló 
személyes adatainak Uniós és hazai jogszabályi környezetnek megfelelő, biztonságos 
kezelésére.  
Munkáltató a tájékoztatás, oktatás során ismerteti munkavállalóval Adatvédelmi 
Szabályzatát, személyes adatainak kezelésének módját, annak garanciáit az alábbiak fő 
témakörök szerint: 

- Alapelvek, 
- személyzeti nyilvántartás, adatkezelés, pályázatok kezelése, 
- alkalmassági vizsgálatok, 
- e-mail fiók, ügyviteli program jogosultsággal történő elérése, 
- informatikai eszközök,  
- Internet,- céges telefon használat, 
- kamerás megfigyelés, 
- GPS, Tachográf adatvédelmi vonatkozásai. 

o Tájékoztató a Vállalkozás területén elhelyezett kamerák számáról, 
látószögéről, helyéről, 7150 Bonyhád, 7187 Bonyhád-Majos, XIV. u. 24.: 
 

Kamera Helye Megfigyelt terület Rögzítés 
időtarta
ma 

Jogalap, Cél 

1.sz. Udvar bejárat  30 nap Vagyonvédelem,  

2.sz. Udvar kamion mosó 30 nap Vagyonvédelem, Élet,- testi épség védelme 

3.sz. Udvar hátsó udvar 1 30 nap Vagyonvédelem, 

4.sz. Udvar hátsó udvar 2 30 nap Vagyonvédelem, 

5.sz. Udvar hátsó udvar 3 30 nap Vagyonvédelem, 

6.sz. Udvar külső raktár 30 nap Vagyonvédelem, 

7.sz. műszaki épület gumi raktár 30 nap Vagyonvédelem, 

8.sz. műszaki épület alkatrész raktár 30 nap Vagyonvédelem, 

9.sz. műszaki épület gumijavító helyiség 30 nap Vagyonvédelem, Élet,- testi épség védelme 

10.sz. műszaki épület javító műhely jobb 30 nap Vagyonvédelem, Élet,- testi épség védelme 

11.sz. műszaki épület javító műhely ball 30 nap Vagyonvédelem, Élet,- testi épség védelme 

     

Vállalkozás területén a vagyonvédelmi célból megfigyelt területen lévő vállalkozási 
vagyon meghaladja az ötmillió forintot, ebből adódóan a Vállalkozás a felvételeket 30 
napig tárolja, amely ezt követően törlésre kerül.  
Vállalkozás az oktatás során a kamerákat, és azok képfelvételének szögét a 
munkavállalónak bemutatta. 
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Munkavállaló kijelenti, hogy a Vállalkozás Adatvédelmi Szabályzatát megismerte 
és tudomásul vette, hogy az Adatkezelési Szabályzat betartása,- mindenkori 
érvényesítése a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségnek minősül, 
megsértése munkajogi jogkövetkezményt von maga után. 

 

Munkavállaló kötelezettséget vállal a Szabályzatában rögzített adatkezelési és 
adatbiztonsági szabályok megtartására, valamint arra, hogy a Vállalkozás által kezelt 
személyes adatokat kizárólag munkaköre ellátása körében használja fel, azokat 
illetéktelen személy felé nem továbbítja. 

Munkavállaló tudomásul veszi, hogy a Vállalkozás által kezelt személyes adatok az 
általános védelem felett üzleti titok részét képezhetik, melyek megőrzéséért 
ugyanolyan gondossággal felel, mint az általa,- munkaköre során kezelt személyes 
adatokért. 

Munkavállaló kijelenti, hogy az általa kezelt, vagy tudomására jutott személyes 
adatok, üzleti titkokat illetéktelen személy tudomására nem hozza, azokat 
jogosulatlan előnyszerzés érdekében nem használhatja fel, továbbá tudomásul veszi, 
hogy az Adatvédelmi Szabályzat megszegésével, - szándékosan másnak okozott kárért 
polgár, - és büntetőjogi felelősséggel tartozik. 

 

 

Kelt, Bonyhád-Majos, 202... év ….. hó ……………. napján 

 

 

 

      

      …………………………………………………………… 

                  Munkavállaló 
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5. sz. melléklet 

 
T Á J É K O Z T A T Á S 

Elektronikus megfigyelő rendszer alkalmazásáról 
 
Tisztelt Látogató! 
 

Ezúton értesítjük, hogy Vállalkozásunk az Ön, és munkatársaink életének,- 
testi épségének és személyi szabadságának, valamint sikeres 
működésünkhöz hozzájáruló üzleti titok, illetve vagyonvédelmi céllal 
elektronikus megfigyelő rendszert alkalmaz, amely kép formájában 
rögzíti a megfigyelt területen történteket.  
A képfelvételt a jelentős személyes,- és vagyoni érdekekre figyelemmel 30 
napig tároljuk. 

Adatkezelésünk jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet a kihelyezett 
figyelmeztetés tudomásul vételével, valamint a felvétellel megfigyelt 
területre történő belépéssel megad számunkra. Kérjük, amennyiben nem 
kívánja, hogy Önről felvétel készüljön, ne lépjen be Vállalkozásunk 
területére! 

A rendszert üzemeltető: Bogos-Trans Kft., 7187 Bonyhád-Majos, XIV. u. 24. 
A felvétel tárolásának helye: Vállalkozás székhelye, 7187 Bonyhád-Majos, 
XIV. u. 24. 
A felvétel megtekintésére jogosult személy: Ügyvezető, Irodavezető 

Önnek joga van adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, kérheti adatainak 
törlését, zárolását, kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat adatai 
kezelése ellen az információszabadságról szóló  2011. évi CXII. törvényben 
foglaltak szerint.  

Amennyiben személyes adatait sérelem érte, kérjük forduljon az 
Ügyvezetőhöz, amennyiben nem sikerül azt orvosolni,  panaszt tehet az 
illetékes hatóságnál, végül bírósághoz fordulhat. 

Illetékes szervek: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Tel: +36 (1) 391-1400, 
ugyfelszolgalat@naih.hu 
Szekszárdi Törvényszék, 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 2., Tel: +36 (74) 505-800 
 

Köszönjük megtisztelő figyelmét! 
 

       ………………………………………………. 
          Vállalkozó 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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6. sz. melléklet 
 

 
ADATVÉDELMI KLAUZULA 

szerződő partnerrel (természetes személlyel) kötött szerződéshez 
 

 
1. Adatkezelő (Bogos-Trans Kft.) a szerződő fél,- illetve természetes személy 

képviselőjének, valamint további partnereinek személyes adatait a szerződés 
megkötése, teljesítése és a felek hatékony együttműködése céljából kezeli. 

2. Az érintettek személyes adatait az Adatkezelő teljesítésért felelős munkavállalója, 
az adózásért,- számviteli kötelezettségek megvalósulásáért felelős kollégája 
valamint megbízott adatkezelője használhatja fel, illetve továbbítja az adatokat 
alvállalkozói részére a fuvarfeladatok teljesítéséhez.  

3. A Bogos-Trans Kft., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal a jelen hozzájáruló 
nyilatkozatban megküldött személyes adatok biztonságos tárolására, valamint a 
hozzájárulást megvonását követő, azonnali hatályú törlésre. 

4. Fenti személyes adatokat a szerződő partner az Adatkezelő részére saját, 
ellenőrzött email címéről, postai úton, valamint szükség esetén futárszolgálattal 
kézbesíti adatfeldolgozó felé. Az adattovábbítás során mindkét fél kiemelt 
figyelmet szentel jelen adatok biztonságos továbbítására. 

5. A Partner kijelenti, hogy a nevezett személyes adatok továbbításához megfelelő 
jogalappal rendelkezik és nevezett személyes adatok továbbításáról az 
érintetteket az adattovábbítást megelőzően a GDPR által előírt 
követelményeknek megfelelően tájékoztatták. 

6. Szerződő partner jelen hozzájáruló nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a számára 

elérhetővé tett Adatvédelmi Szabályzatot és vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót átolvasta és 

kijelenti, hogy annak minden rendelkezését érti és azokat elfogadja. Az adatvédelmi 

tájékoztató elérhetősége: http://www.bogostrans.hu/gdpr.html 

 

Kérjük, jelen klauzula-t posta,- e-mail fordultával szíveskedjék részünkre cégszerűen aláírva 

megküldeni. A jognyilatkozat visszaküldésének elmaradása nem akadálya az üzleti kapcsolat 

létrejöttének. Jelen adatkezelési feltétételek megismerésével, hozzájárulását megadottnak 

tekintjük. 

 
 
 
Kelt, Bonyhád-Majos, 202… év …………………………….. hó ……. napján 
 
 
   
 
 
         ……….…………………………………………… 
          Szerződő partner 
 
 

Fenti klauzula önállóan, a hatályos szerződés kiegészítését képezheti, illetve Vállalkozó 
jövőbeli szerződéseibe implementálja. 

http://www.bogostrans.hu/gdpr.html
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7. sz. melléklet 
H O Z Z Á J Á R U L Ó   N Y I L A T K O Z A T  

 
Jogi személy, szerződő,- üzleti partner természetes személy képviselőjének személyes 

adatai kezeléséhez 

 

szerződő partner (jogi személy) neve: 

   

címe:   

e-mail címe:   

egyéb adat:   
 

Szerződő partner természetes személy képviselőinek (Érintettek) adatai: 

Érintett neve: személyes adat (1): személyes adat (2): személyes adat (3): 

    

    

    

    

    

    
 

Az Adatkezelő (Bogos-Trans Kft.) az érintett szerződő Partner általa önkéntesen rendelkezésre 

bocsátott személyes adatokat a szerződés megkötése, teljesítése és a felek hatékony együttműködése 

céljából kezeli. 
Az Érintettek adatait a Bogos-Trans Kft. kapcsolattartó munkavállalója, a szállítmány szervezésért,- az 

adózásért,- számviteli kötelezettségek megvalósulásáért felelős kollégája, valamint megbízott 

adatkezelője használhatja fel, kizárólag a Bogos-Trans Kft. és a szerződő Partner között fennálló 
szerződés teljesítésével kapcsolatban.  

A Bogos-Trans Kft., mint Adatkezelő kötelezettséget vállal a jelen hozzájáruló nyilatkozatban 

megküldött személyes adatok biztonságos tárolására, valamint a hozzájárulást megvonását követő, 

azonnali hatályú törlésre. 
Amennyiben az Adatkezelő ás a szerződő Partner között folyamatos szolgáltatási szerződés áll fenn, a 

jelen tartalmú hozzájáruló nyilatkozattal azonos értékű közlésnek és hozzájáruló nyilatkozatnak kell 

tekinteni az eseti megrendelésekkel kapcsolatos elektronikus adatközlést. 
A Partner kijelenti, hogy a nevezett személyes adatok továbbításához megfelelő jogalappal 

rendelkezik és nevezett személyes adatok továbbításáról az érintetteket az adattovábbítást megelőzően 

a GDPR által előírt követelményeknek megfelelően tájékoztatták. 

A szerződő partner jelen hozzájáruló nyilatkozatban való adatközlésének elmaradása nem előfeltétele 
a szerződéskötésnek. Az Érintettek adatainak megküldése és az adatkezeléshez való hozzájárulás a 

szállítási megbízásban elküldött személyes adatok megküldésével teljesítettnek tekintendő. 

Szerződő partner jelen hozzájáruló nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a számára elérhetővé tett 
Adatvédelmi Szabályzatot és vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót átolvasta és kijelenti, hogy annak 

minden rendelkezését érti és azokat elfogadja. Az adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: 

http://www.bogostrans.hu/gdpr.html 

Kérjük, jelen nyilatkozatot posta,- e-mail fordultával szíveskedjék részünkre megküldeni. A 

jognyilatkozat visszaküldésének elmaradása nem akadálya az üzleti kapcsolat létrejöttének, mellyel 

hozzájárulását megadottnak tekintjük. 

Kelt, Bonyhád-Majos, 202.. év ……………………………….hó …… napján 

       …………………………………………………………. 

http://www.bogostrans.hu/gdpr.html
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         Szerződő partner 
8. sz. melléklet 
 

Adatvédelmi incidens bejelentési mechanizmusa 
 
 
A bejelentést online felületen: https://naih.hu/adatvedelmi-incidensbejelent--
rendszer.html , illetve az oldalon megtalálható papír alapú bejelentőlap kitöltésével 
lehet eszközölni. Mindkettőhöz az alábbi adatok összegyűjtése szükséges. 
 
A Hatóság kérdései   A kitöltő válaszai 

0. Adatvédelmi incidens jelentése 

Bejelentés típusa   teljes bejelentés 

  szakaszos bejelentés 

  bejelentés módosítása 

A korábban bejelentett incidens azonosítója   

A korábbi bejelentés időpontja   

1. A bejelentő adatai 

1.1 Kapcsolati 

A bejelentő adatkezelő cégjegyzékszáma   

A bejelentő adatkezelő adószáma (magánszemély 
bejelentése esetén nem kell) 

  

Szervezet száma   

A bejelentő adatkezelő elnevezése   

Az incidenssel érintett igazgatási/szervezeti egység 
megnevezése és elérhetőségei 

  

A bejelentő adatkezelő címe és egyéb elérhetőségei   

A bejelentő természetes személy neve és beosztása   

A bejelentő természetes személy elérhetőségei   

Az adatkezelő az alábbiak közül melyik szektorba tartozik   Adminisztratív és szolgáltatást 
támogató tevékenység 

  Bányászat, kőfejtés 

  Büntetés-végrehajtás 

  Bűnüldözés 

  Egészségügy, szociális ellátás 

  Egyéb közhatalmi tevékenység 

  Építőipar 

  Helyi önkormányzati igazgatás 

  Honvédelem 

  Információ, kommunikáció, hírközlés 

  Ingatlanügyletek 

  Kereskedelem 

  Könnyűipar, feldolgozóipar 

  Közlekedés, közlekedésbiztonság 

  Központi közigazgatás 

  Közrend és közbiztonság védelem 

  Média 

  Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 
halászat 

  Munkaügy 

https://naih.hu/adatvedelmi-incidensbejelent--rendszer.html
https://naih.hu/adatvedelmi-incidensbejelent--rendszer.html
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  Művészet, szórakoztatás 

  Nehézipar, gépgyártás 

  Nemzetbiztonság 

  Oktatás, kutatás 

  Pénzügyi, biztosítási tevékenység 

  Rendvédelem 

  Szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenység 

  Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 

  Szállítás, raktározás 

  Személy- és vagyonvédelem 

  Társadalmi szervezetek által végzett 
tevékenység 

  Társadalombiztosítás 

  Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 
légkondicionálás 

  Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése,  
hulladékgazdálkodás, 
szennyeződésmentesítés 

  Egyéb 

1.2 Az adatkezelőn kívüli felek részvétele az adatvédelmi incidenssel érintett szolgáltatásban 

Az adatkezelőn kívül részt vesz-e más személy/szervezet 
az adatvédelmi incidenssel érintett adatkezelés 
folyamatában?  

  
Igen/Nem 

Az adatkezelőn kívüli fél megnevezése és minősége   
  

2. Időpontok 

Adatvédelmi incidens időpontja   

Adatvédelmi incidens kezdő időpontja   

Adatvédelmi incidens záró időpontja   

Az adatvédelmi incidens továbbra is fennáll  
Igen/Nem 

Az incidensről való tudomásszerzés időpontja   

Az incidens észlelésének módja   

Az adatfeldolgozó általi értesítés időpontja   

A késedelmes tájékoztatás indokai   

Egyéb megjegyzések az incidens időpontját érintően   

3. Az adatvédelmi incidensről 

Bizalmas jelleg   Sérült/Nem sérült 

Integritás   Sérült/Nem sérült 

Rendelkezésre állás   Sérült/Nem sérült 

Adatvédelmi incidens jellege (több válasz is elfogadható)   adathalászat 

  elektronikus hulladék (a személyes 
adatok rajta 
 maradnak az elavult eszközön) 

  eszköz elvesztése vagy ellopása 

  informatikai rendszer feltörése 
(hackelés) 

  levél elvesztése vagy jogosulatlan 
felnyitása 

  papír alapú dokumentum elvesztése, 
ellopása, vagy  
olyan helyen hagyása, amely nem 
minősül biztonságosnak 
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  papír alapú dokumentum nem 
megfelelő  
módon történő megsemmisítése 

  rosszindulatú számítógépes programok 
pl. Zsarolóprogram 

  személyes adatok jogosulatlan 
megismerése 

  személyes adatok jogosulatlan szóbeli 
közlése 

  személyes adatok nagy nyilvánosság  
előtti jogellenes közzététele 

  személyes adatok téves címzett részére 
történő elküldése 

  egyéb 

Egyéb megjegyzés az adatvédelmi incidens részletes 
leírásához 

  

Adatvédelmi incidens okai (több válasz is elfogadható)   külső, rosszhiszemű cselekmény 

  külső, rosszhiszeműnek nem minősülő 
cselekmény 

  szervezeten belüli, rosszhiszemű 
cselekmény 

  szervezeten belüli, rosszhiszeműnek 
nem  
minősülő cselekmény 

  egyéb 

Adatvédelmi incidens egyéb okainak leírása   

4. Az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok 

4.1 Személyes adatok 

Személyazonossághoz kapcsolódó adatok   Érintett/Nem érintett 

Személyi szám   Érintett/Nem érintett 

Elérhetőségi adatok   Érintett/Nem érintett 

Azonosító adatok   Érintett/Nem érintett 

Gazdasági, pénzügyi adatok   Érintett/Nem érintett 

Képfelvétel   Érintett/Nem érintett 

Hangfelvétel   Érintett/Nem érintett 

Hivatalos okmányok   Érintett/Nem érintett 

Helymeghatározó adatok   Érintett/Nem érintett 

Biometrikus adatok   Érintett/Nem érintett 

Büntetett előélettel, bűncselekményekkel vagy 
büntetéssel, intézkedéssel kapcsolatos adatok 

  Érintett/Nem érintett 

4.2 Különleges adatok 

Faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra vonatkozó adatok   Érintett/Nem érintett 

Politikai véleményre vonatkozó adatok   Érintett/Nem érintett 

Vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre vonatkozó 
adatok 

  Érintett/Nem érintett 

Érdek-képviseleti szervezeti tagságra vonatkozó adatok   Érintett/Nem érintett 

Szexuális életre vonatkozó adatok   Érintett/Nem érintett 

Egészségügyi adatok   Érintett/Nem érintett 

Genetikai adatok   Érintett/Nem érintett 

Még nem ismert   Érintett/Nem érintett 

Egyéb   Érintett/Nem érintett 

Az egyéb személyes adatok leírása   

Az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok 
becsült száma 
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5. Az érintettek 

Alkalmazottak   Érintett/Nem érintett 

Felhasználók   Érintett/Nem érintett 

Feliratkozók   Érintett/Nem érintett 

Diákok   Érintett/Nem érintett 

Katonai állomány tagjai   Érintett/Nem érintett 

Ügyfelek (jelenlegi és potenciális)   Érintett/Nem érintett 

Páciensek   Érintett/Nem érintett 

Kiskorúak   Érintett/Nem érintett 

Kiszolgáltatott személyek   Érintett/Nem érintett 

Hatósági eljárás vagy intézkedés alá vont, vagy azok által 
érintett személyek 

  Érintett/Nem érintett 

Még nem ismert   Érintett/Nem érintett 

Egyéb   Érintett/Nem érintett 

Az egyéb leírása   

Az incidenssel érintett adatalanyok részletes leírása   

Az adatvédelmi incidenssel érintettek becsült száma   

6. Az incidens ELŐTT alkalmazott intézkedések 

Az adatvédelmi incidens előtt alkalmazott intézkedések 
leírása 

  
  

7. Következmények 

7.1 Bizalmas jelleg sérülése 

Szélesebb körű hozzáférés, mint ami szükséges, vagy 
amihez az érintett hozzájárult 

  
Igen/Nem 

Az adat összekapcsolhatóvá vált az érintett egyéb 
adatával 

  
Igen/Nem 

Az adatot más célokból történő, tisztességtelen módon 
történő kezelése lehetséges 

  
Igen/Nem 

Egyéb   
Igen/Nem 

Az egyéb bizalmas jelleget érintő következmény leírása   

7.2 Integritás sérülése 

Az adat módosíthatóvá vált annak ellenére, hogy archivált 
elavult adat volt 

 
Igen/Nem 

Az adatot valószínűsíthetően módosították egyébként 
pontos adatokra, és azokat eltérő célokra használhatták 

 
Igen/Nem 

Egyéb  
Igen/Nem 

Az egyéb integritást érintő következmény leírása   

7.3 Rendelkezésre állás sérülése 

Az érintettek számára történő kritikus szolgáltatásnyújtás 
képességének elvesztése 

 
Igen/Nem 

Az érintettek számára történő kritikus szolgáltatásnyújtás 
képességének módosulása 

 
Igen/Nem 

Egyéb  
Igen/Nem 

Az egyéb rendelkezésre állást érintő következmény 
leírása 

  

7.4 Az érintetteket ért fizikai, anyagi vagy nem vagyoni károk, vagy egyéb jelentős következmények 

Az incidens valószínűsíthető hatásai az érintettekre    álnevesítés engedély nélküli feloldása 

(több válasz is elfogadható)   érintett jogainak korlátozása 
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    hátrányos megkülönböztetés 

    jó hírnév sérelme 

    pénzügyi veszteség 

    szakmai titoktartási kötelezettség által 
védett személyes adatok bizalmas 
jellegének sérülése 

    személyazonosság-lopás 

    személyazonossággal való visszaélés 

    személyes adatok feletti rendelkezés 
elvesztése 

    egyéb 

Az egyéb valószínűsíthető hatások leírása   

A valószínűsíthető következmények súlyossága    elhanyagolható 

  korlátozott 

  jelentős 

  maximális 

8. Megtett intézkedések 

8.1 Érintettek tájékoztatása 

Érintettek tájékoztatása   a, Az érintetteket tájékoztatta   

  b, Az érintettek tájékoztatását tervezi 

  c, Az érintettek tájékoztatását NEM 
tervezi  

  d, Nem tudja 

Tájékoztatás időpontja („a” válasz esetén)   

Tájékoztatás tervezett időpontja („b” válasz esetén)   

A tájékoztatás tervezett időpontja még nincs eldöntve („b” 
válasz esetén 

  El van döntve/Nincs eldöntve 

Tájékoztatás hiányának indokai („c” válasz esetén)   I, Az adatkezelő megfelelő technikai és 
szervezési védelmi intézkedéseket 
hajtott végre, és ezeket az 
intézkedéseket az adatvédelmi incidens 
által érintett adatok tekintetében 
alkalmazták, különösen olyan 
intézkedéseket, amelyek a személyes 
adatokhoz való hozzáférésre fel nem 
jogosított személyek számára 
értelmezhetetlenné teszik az adatokat 

  II, Az adatkezelő az adatvédelmi 
incidenst követően olyan további 
intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, 
hogy az érintett jogaira és 
szabadságaira jelentett magas kockázat 
a továbbiakban valószínűsíthetően nem 
valósul meg 

  III, Az érintettek egyenkénti 
tájékoztatása aránytalan erőfeszítést 
tenne szükségessé az adatkezelő 
számára 

Intézkedések leírása, amelyek alapján az érintettek 
tájékoztatására nem került sor („c” válasz esetén) 

  

Tájékoztatott érintettek száma („a” válasz esetén)   

Az érintett tájékoztatásának formája („a” válasz esetén)   

Az érintetteknek szóló tájékoztatás tartalma („a” válasz 
esetén) 
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Nyilvánosan közzétett információk, vagy hasonló 
intézkedés („c” illetve „III” válasz esetén) 

  

8.2 Az adatvédelmi incidens orvoslására tett intézkedések 

Az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására 
tett intézkedések 

  

8.3 Egyéb bejelentések 

A vezető hatóságnak bejelentett határokon átnyúló 
adatvédelmi incidens 

  
Igen/Nem 

Az EU felügyeleti hatóságok listája, amelyeket az 
adatvédelmi incidens érinthet 

  

(több válasz is elfogadható, az űrlapon külön 
megjelölendő) 

  
Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus 

Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország   Finnország, Franciaország 

 Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland   Lengyelország, Lettország 

 Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország   Málta, Németország, Norvégia 

 Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc   Svédország, Szlovákia, Szlovénia 

Az adatkezelő bejelentette-e, vagy be fogja-e jelenteni az 
adatvédelmi incidenst közvetlenül más tagállam 
felügyeleti hatóságának? 

  

 
 

 

Kelt, Bonyhád-Majos, 201.. év………………………….. hó ….. napján 

 

        

       ……………………………………….. 

                Vállalkozó 

 

 

 

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, 

legkésőbb 72 órával az után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti 

az 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. 

Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további 

indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők. 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az 

érintettet az adatvédelmi incidensről. 

 

 

 

 

 

 



Bogos-Trans Kft.  Adatvédelmi Szabályzat    

46 
 

 

 

9. melléklet 
 

IGAZOLÁS 

Munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos adatainak nyilvántartásáról 

Jelen igazolást a Bogos-Trans Kft., mint Munkáltató adja ki ……………………………… 

Munkavállaló kérésére. A kezelt adatok esetében a jogalap megjelölésre kerül. 

A Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalókat, hogy személyes adataikat kizárólag a 

Rendeletben foglaltak alapján, annak megfelelően kezeli, az alábbiak lehetséges körökben: 

I. Munkavállaló személyes adatai, amelyeket Munkáltató a munkaviszony létrehozása,- 

érdekében és/vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez fűződően kezel. A jogszabályhelyek 

megjelölése mellett az adatkezelés jogalapja a Munkáltató és a Munkavállaló jogos 

gazdasági,- egészségügyi érdeke. 

Kezelt adatok:  

- Név: 

- Születési név: 

- Anyja neve: 

- Születési hely, idő: 

- Állandó és ideiglenes lakcím: 

- Iskolai végzettség, szakképzettség, bizonyítvány, vezetői engedély, GKJ kártya másolata (a 

munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, továbbiakban az „Mt.”) 

- Jelenlegi és korábbi munkaviszonyának kezdete, megszűnése: 

- Bér, egyéb bérjellegű vagy béren kívüli juttatások (pl. cafeteria), ezek összegének 

megállapításához kapcsolódó adatok (pl. prémium értékelés, munkahelyi értékelése) (Mt.): 

- Bankszámlaszám (Mt.): 

- Munkaidő nyilvántartás (beleértve az igazolt vagy igazolatlan távollétek ideje, indoka, és az 

azokat megalapozó dokumentáció) (Mt.): 

- Adókedvezmények igénybevételével kapcsolatos adatok (2017. évi CL. törvény az adózás 

rendjéről, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény): 

 

- Kiküldetések helyszíne, időpontja (Mt.): 

- Könyvelés vagy könyvvizsgálat részét képező bizonylatokon, kapcsolódó 

dokumentumokban megjelenő adatok, Munkavállalóval szembeni hátrányos 

jogkövetkezmény kiszabásával, vagy egyéb, a munkaviszonyból fakadó kötelezettségek 

megszegésével kapcsolatos adatok (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 2013. évi V. 

törvény a Polgári Törvénykönyvről, Mt.): 

 

- Állampolgárság (a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény, továbbiakban Tbj.): 

- Gyermek(ek) neve, születési ideje, adóazonosítója, TAJ száma, lakcíme (2017. évi CL. 

törvény az adózás rendjéről, Art.): 

 

- TAJ szám (Tbj.): 

- Egészségügyi adat (33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján, a társadalombiztosítás 

ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 

Tbj): 
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- Adóazonosító jel (Art.): 

- Személyi igazolvány szám: 

- Magánnyugdíjpénztári tagság: 

Adatkezelés jogalapja: Munkáltató jogszabályi kötelezettségének teljesítése, valamint a 

Munkavállaló jogos érdeke, adatkezelés időtartama: munkaviszony megszűntését követő 8 év. 

 

II. Munkavállaló, egyéb természetes személy létfontosságú érdekeinek védelmében történő 

adatkezelés: 

- Hozzátartozó és elérhetősége: 

 (A jelen pontban szereplő adatok kezelésének indoka Munkavállaló és családtagjai érdeke 

olyan váratlan esemény bekövetkeztekor, amikor fontos szempont a Munkavállaló 

családjának értesíthetősége). 

 

III. Munkáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges a 

Munkavállaló alábbi személyes adatainak kezelése: 

- Céges IT-eszközökön folytatott levelezésekben szereplő személyes adatok: 

- Munkáltató által rendelkezésre bocsátott mobil eszközökből, vagy azokkal kapcsolatban a 

szolgáltató által küldött, a használat részleteit tartalmazó kimutatás alapján a Munkáltató 

számára elérhető adatok: pl. hívott számok listája 

- Munkáltató által rendelkezésre bocsátott gépjárművekkel kapcsolatban Munkáltató számára 

elérhető adatok (üzemanyag számlák, bírságok adatai, esetleges baleseti körülmények) 

- Saját mobiltelefonszám:  

- Saját e-mail cím (pl. az elektronikus bérjegyzékek eljuttatása miatt):  

- Munkáltató által a munkavégzés helyén elhelyezett kamerák által készített felvételeken 

szereplő személyes adatok 

 

Munkáltató tájékoztatja Munkavállalóit, hogy a Vállalkozás székhelyén elhelyezett kamerák 

kizárólag képfelvételt készítenek, melynek jogalapja a Vállalkozás jelentős gazdasági,- 

vagyoni érdeke.  

A Munkavállaló kezelt adata: tartózkodási helye, kezelés időtartama: felvétel készítésétől 

számított 30 nap.  

Adatkezelés jogalapja: Munkáltató,- valamint a Munkavállaló jogos érdeke, adatkezelés 

időtartama: munkaviszony megszűntését követő 8 év. 

 

IV. Amennyiben Munkavállaló azokat rendelkezésre bocsátja, a Munkavállaló 

hozzájárulásán alapuló adatkezeléssel érintett személyes adatok (amennyiben a fenti pontok 

hatály alá nem tartozik): 

 

- Önéletrajz és az abban szereplő személyes adatok: 

- Hordott ruházat mérete: 

- Érdeklődési kör: 

- Ételallergiával, -intoleranciával kapcsolatos adatok: 

- speciális egészségügyi adatok: 

Adatkezelés jogalapja: Munkáltató és Munkavállaló jogos érdeke, adatkezelés időtartama: 

munkaviszony megszűntését követő 8 év. 

 

 

Munkáltató a munkavállaló kérelmére a kérelem beérkezésével megegyező módon juttatja el 

az IGAZOLÁST Munkavállaló részére, amely a fenti leíráson túl táblázatos formában és 

adatkörönként tartalmazza a kérelem időpontjában ténylegesen kezelt adatokat. 
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	E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Adatkezelő általi kezelésére terjed ki. Az egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat, egyéb partnereket és a jogi személyek természetes személy, veze...
	Az Adatkezelő ismerteti jelen szabályzatot munkavállalóival, melyet a munkavállaló ezt követően köteles betartani. A Szabályzat be nem tartásával harmadik személynek okozott kárért a munkáltató felelős, amennyiben a kárt munkavállaló szándékosan okozt...
	Vállalkozás rendszeres adatkezelést végez, melynek kockázatát a jelen mellékletben foglaltakkal kívánja csökkenteni. A nyilvántartott adatkezelési cselekményeket az arra kijelölt személy a meghatározott időközönként ellenőrzi, melyről jegyzőkönyvet ve...
	Vállalkozás vezetője kijelenti, hogy a melléklet 1-3. pontjában beállt változások esetén megvizsgálja a Szabályzat módosításának szükségességét, a vizsgálat eredményéhez mérten jár el.

