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Adatvédelmi Szabályzat
A Balaton Dock Kft. alkalmazásában történő személyes adatok védelméről, adatkezelés rendjéről szóló
szabályzat

1. PREABULUM
A Balaton Dock Kft. – Székhely: 8226 Alsóőrs, Vasút utca 7. - Fióktelepe: 8646 Balatonfenyves Mária utca
1. – Cégjegyzékszám: 19-09-517544 – Adószám: 25094215-2-19; (a továbbiakban: Társaság) -

tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések
betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.
A Társaság alkalmazásában lévő természetes személy vagy személyek, munkaköri leírásukban
meghatározottak szerint végzik és látják el az adatkezelési feladatukat az alábbiak szerint (a
továbbiakban: Adatkezelő(k)).
A Társaság megbízásában adatkezeléssel megbízott személy:
név: Bartos Csaba
elérhetősége: 30/301-1503;
e-mail cím: csaba.bartos@balatondock.hu;
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és
európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükséges, a
2018. május 25-én hatályba lépő 2016/796 EU számú általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR
rendelet), előírásainak.

A szabályzat tárgya
A szabályzat tárgya a természetes személyek személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A szabályzat
a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait különösen a személyes adatok védelméhez
való jogát védi. A személyes adatok Unión belüli szabad áramlása nem korlátozható vagy tiltható meg
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmével
összefüggő okokból.
A szabályzat célja, hatálya
A szabályzat célja kiterjed a Társaság valamennyi olyan eljárására, amely során az érintettek az
Európai Parlament és a Tanács GDPR rendeletében foglaltak szerint meghatározott, bármely
személyes adatának kezelése megvalósul. Az időbeli hatály alapján az érintett hozzájárulásának
megadásától kezdődően addig áll fenn, míg az adatkezelő nem törli, vagy az érintett a személyes
adatainak törlését kifejezetten nem kéri az adatkezelőtől, a bíróság vagy más hatóság az adatkezelőt
a személyes adatok törlésére nem kötelezi.
1. Érintettek mindazon természetes személyek, akiknek a Társaság a személyes adatait az
adatkezelő útján kezeli a (továbbiakban: érintett).
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2. Az adatkezelő az adatkezelés során tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait és a
rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, így
különösen a GDPR rendeletben), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a szabályzatban foglaltak szerint kezeli.
A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magyarország Alaptörvénye,
1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezeléséről,
a 2013. évi V. törvény a polgári törvényről,
a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény,
az 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelméről,
az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről,
az 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről,
2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről,
2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól,
2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
2016/679/EU rendelet 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,

Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a
szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi
szabályzatot megváltoztassa a hatályos jogszabályok alapján, a Társaság jelen szabályzatot
nyilvánosan közzéteszi.
2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉS
A szabályzatban használt fogalmi meghatározások:
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül, közvetve
azonosítható természetes személy.
Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a
továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyre állítható.
A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt közvetlenül vagy közvetve név,
azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
3
készítette:
Centrál Office Tanácsadó Kft.

Balaton Dock Kft.

Különleges adat: A faji eredetre a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra,
a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális
életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, kóros szenvedélyre vonatkozó
személyes adat, továbbá bűnügyi személyes adat.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat
teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy
az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges.
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott
időre történő korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a mű-veletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is adatok feldolgozását végzi.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
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EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai,
valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött
nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam
állampolgárával azonos jogállást élvez.
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:
- Az érintett azonosítása,
- az érintettel való kapcsolattartás,
- az érintett jogosultságának (az érintett által igénybe vehető szolgáltatásokhoz) azonosítása,
- a Felhasználók jogainak védelme,
- kiskorúak védelme,
- panaszkezelés,
- az informatikai rendszer technikai fejlesztése,
- egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése,
- honlapok szolgáltatásának használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az
adatkezelő által az adatok tárolása, felhasználása kizárólag technikai célokra (szerverek biztonságos
működésének elemzésére, utólagos ellenőrzésre) illetve statisztikai célokra történik,
- elemzések készítése,
- az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése,
- hatósági megkeresésekhez a szükséges információ megadása.
Az Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet
személyes adatokat. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő
célokra nem használják fel.
Az Adatkezelő által adatkezelésre az érintett önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló
írásos nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintett kifejezett
hozzájárulását ahhoz, hogy az adatkezelés során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk
generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek.
Az érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor
visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az Adatkezelő által adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges.
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Abban az esetben, amikor az adatkezelés jogalapja az adatkezelő lényeges jogos érdeke, az
adatkezelő a GDPR rendelet rendelkezéseivel összhangban elvégezte az érdekmérlegelési tesztet,
amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az
érintettnek az adatkezeléssel összefüggő jogainál.
Az adatfeldolgozó részére történő adattovábbítás az érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. A
személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása, amennyiben a
jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kizárólag jogszabályi rendelkezés vagy hatósági határozat
alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Az érintett által a szolgáltatások igénybevétele során feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért
minden felelősség az érintettet terheli.
Az érintett köteles az adatkezelőnek bejelenteni, ha gyanú merül fel benne, hogy személyes adataival
bárki visszaél a honlap használata során. Az adatkezelő a visszásságot a bejelentéstől számított 30
napon belül belső vizsgálat lefolytatásával kivizsgálja és annak eredményéről az érintettet levélben és
elektronikus úton értesíti és visszaélés gyanúja esetén megteszi a szükséges jogi lépéseket, illetve,
emennyiben képes, akkor a visszásságot azonnal saját hatáskörén belül megszünteti.
Az érintett e-mail címe valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név,
azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről
illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E
felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel
összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki e-mail címet regisztrálta és
az adatokat megadta.
4. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEINEK, ÉRVÉNYESÜLÉSI SZABÁLYAI
Az Adatkezelő a jóhiszeműség és tisztesség, az átláthatóság, a pontosság és az elszámoltathatóság
elveinek, továbbá a hatályos jogszabályok és jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kezeli a
személyes adatokat.
A személyes adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten
használja fel, így érvényre juttatva a célhoz kötöttség, és az adattakarékosság elvét. Az Adatkezelő
célkitűzése, hogy a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak
kell, hogy legyenek, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk.
Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a szabályzatban illetve a hatályos jogszabályok
rendelkezései szerint kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon
nem terjeszkedhet túl.
Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja
felhasználni, erről az érintettet értesíti, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve
lehetőséget biztosít a felhasználó számára, hogy a felhasználást megtiltsa, így érvényre juttatva a
korlátozott tárolhatóság elvét, azaz Adatkezelő csak és kizárólag a kezelés céljának megfelelően
kezeli a személyes adatokat.
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A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor
és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek szülői felügyeletet gyakorló adta meg,
illetve azt engedélyezte. Ennek értelmében a 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai
csak a szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhető. Az érintett,
illetve a szülői felügyeletet gyakorló személy felelős azért, hogy a hozzájárulás megfelel a
jogszabályoknak, tekintettel arra, hogy az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy
jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni.
Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a szabályzatban meghatározott
adatfeldolgozó(kon), valamint a jelen szabályzatban hivatkozott eseteken kívül harmadik félnek át
nem ad, ezzel érvényre juttatva az integritás és a bizalmas jelleg elvét.
Az adatkezelés szabályai alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő
kezelése, amely az érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem
tartalmazhat, így nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
Az Adatkezelő bizonyos esetekben a hivatalos rendőrségi, bírósági megkeresés, jogi eljárás szerzői,
vagyoni illetve egyéb jogsértés ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek megsértése
miatt, harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett meglévő személyes adatait.
Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adat korlátozásáról illetve törléséről, valamint
módosításáról, az érintettet, és mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot
adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés akkor mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel nem sérti az érintett jogos érdekét.
Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat a belső ügyrendeket, amelyek biztosítják, hogy a tárolt,
illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elveszítését,
megsemmisülését, a hozzájuk való jogosulatlan hozzáférést, azok jogosulatlan felhasználását és
jogosulatlan megváltoztatását, illetve terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő
minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít. Az Adatkezelő
mindent megtesz a személyes adatok megfelelő biztonságáért, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is
ideértve.
Az Adatkezelő felelős a fentiekben írtak megtartására, annak igazolására!
5. AZ ADATKEZELÉS JOSZERŰSÉGE
Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy
önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb
jogalapon vagy a GDPR rendelet 6. cikkén alapszik, az alábbiak szerint.
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az
alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez;
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b) 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;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme
miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy
alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen,
ha az érintett gyermek.
6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az érintett által kötelezően megadott adatok esetében az adatkezelés a munkaszerződés kezdetétől a
munkaviszony fennállásáig azon időtartama alatt történik.
A jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy az érintett által elkövetett
bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult az érintett személyes
adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség
gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a
generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig
kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített
adatok egyéb személyes adatokkal a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével össze nem
kapcsolhatók.
Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést az
Adatkezelő végrehajtja. Az Adatkezelő törlés helyett az érintett tájékoztatása mellett korlátozzák a
személyes adat felhasználását, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk
alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekét. A személyes adatot az
Adatkezelő mindaddig nem törlik, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat
törlését kizárta.
7. ADATKEZELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt a hatályos törvény,
valamint a GDPR rendelet rendelkezései alapján lehetséges. Személyes adatot kezelni csak
meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a hatályos törvényi és GDPR rendelet
előírásoknak. Kizárólag olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékig és ideig.
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A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók
össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, a hatályos törvény illetve a GDPR rendelet rendelkezései
szerint, valamint ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat az országból az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül harmadik
országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett
kifejezetten hozzá járult, vagy azt a hatályos törvény illetve a GDPR rendelet rendelkezései lehetővé
teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a
személyes adatok megfelelő szintű védelme biztosított.
Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és
megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést
elrendelő hatályos törvény vagy a GDPR rendelet rendelkezési határozza meg. A Bíróság vagy más
hatóságok közérdekből az adatok körének kifejezett megjelölésével elrendelheti a személyes adat
nyilvánosságra hozatalát. Minden más esetben a személyes adatok nyilvánosságra hozatalhoz az
érintett írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a
hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett
közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok
tekintetében.
Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását
vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni. Az érintett a hozzájárulását az
Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése
céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a
személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő
adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását,
adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az
érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSI MÓDJA
Az érintett kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott és az Adatkezelő által rögzített adatok
egyesítve az Adatkezelő felhasználásra kerülhessenek. Az érintett a Társaság által meghatározott
internetes felületet kizárólag saját felelősségére használhatja.
Az Adatkezelő nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek arra vezethetők vissza, hogy az
érintett a megadott internetes felület használata során nem a kellő körültekintéssel járt el vagy akár
szándékosan vagy akár gondatlanságból az adatkezelési szabályokat megszegte. Az Adatkezelő nem
vállal felelősséget azért, ha az érintett adatai az érintett hibájából jutottak harmadik személy
tudomására. Az érintett köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során
köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más természetes
személyek érdekeit sérti. Az érintett köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az
internetes oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza.
A Társaság alkalmazásában lévő érintettek kötelesek tartózkodni minden olyan tevékenységtől,
amely az Adatkezelő vagy vele szerződésben álló harmadik személy érdekeit sérti.
Az érintett személyek kötelesek tartózkodni az internetes honlap működésének megzavarásától,
akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely a Társaság üzleti titkainak, általa titokban
tartott információknak, adatainak a megszerzésére vagy annak felhasználására irányul.
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Az érintett nem folytathat olyan tevékenységet, amely az internetes honlap informatikai biztonságát
veszélyezteti, vagy valamely terméke, szolgáltatása reklámozására irányul.
Adatvédelmi incidens esetén köteles az Adatkezelőnek bejelenteni, ha gyanú merül fel benne, hogy
személyes adataival bárki visszaél az internetes honlap használata során.
Az Adatkezelő a visszásságot a bejelentéstől számított 30 napon belül belső vizsgálat lefolytatásával
kivizsgálja és annak eredményéről az érintettet elektronikus levélben, személyesen értesíti és
visszaélés gyanúja esetén megteszi a szükséges jogi lépéseket.
A GDPR rendelet 12. cikk (1) bekezdése értelmében az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz
annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a 13. és a 14.
cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást
tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az
információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell
megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az
érintett személyazonosságát.
Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes
adatokról. Amennyiben az érintett kéri, az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó és az
Adatkezelő által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról,
hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától
számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni
a jelen szabályzatban megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől
számított 30 napon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés
nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges
időtartamig megőrzi.
Az érintett kérheti továbbá az adatainak zárolását. Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az
érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés
sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig
fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az adat helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben az Adatkezelő az érintett kérelmére az adatok módosítását, zárolását vagy törlésére
irányuló kérelmét nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon
belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi
indokait.
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben az érintett bármely jogát visszaélésszerűen kívánja használni, Adatkezelő jogosult a
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joggyakorlást megtagadni, illetve korlátozni. Az Adatkezelő kizárja felelősségét az érintett
érdekkörére visszavezethető mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár vagy jogsérelem, illetve
egyéb hátrányos következmény vonatkozásában.
Az érintettnek joga van a személyes adatai törléséhez. Az érintett a beállítások menüben jelszava
megadásával törölheti, vagy módosíthatja valamennyi adatát, vagy írásban kérheti az Adatkezelőt,
hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.
A postafiók azonosítót (e-mail címet), a regisztráció időpontját, azok létrehozásának és törlésének
időpontját, a postafiók törlésének időpontját, az adatvédelmi szabályzat és a felhasználási feltételek
verziószámát és elfogadásuknak időpontját az Adatkezelő véglegesen tárolja rendszerében, a
jövőbeni visszakereshetőség végett.
Ha a személyes adatok kezelése automatizált módon (azaz kizárólag az elektronikus úton) történik,
az érintettek számára a saját adataik feletti rendelkezés további erősítése érdekében lehetővé kell
tenni, hogy az általuk az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, rájuk vonatkozó személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható és interoperábilis formában megkapják (pl.:
lemezen megfelelő biztonságot nyújtó formátumban), és/vagy azokat egy másik Adatkezelő részére
továbbítsák.
Az adathordozhatóság joga abban az esetben gyakorolható, ha az érintett a személyes adatokat a
hozzájárulása alapján bocsátotta rendelkezésre, illetve ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez
szükséges. E jog nem gyakorolható akkor, ha az adatkezelés jogalapja az előzőektől eltérő egyéb
jogalap.
Az érintett jogosult arra, hogy kérelmére az adatokat az adatkezelők egymás között közvetlenül
továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható. Amennyiben bármely érintettől az
adathordozhatóság jogának gyakorlására irányuló igény érkezik, úgy az Adatkezelő köteles az
adathordozhatóság gyakorlására vonatkozó kérelemmel érintett adatokat, a kérelemről való
tudomásvételtől számított 30 napon belül, a személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható és interoperábilis formátumban az érintettnek kiadni, vagy az érintett rendelkezése
alapján, másik adatkezelőnek továbbítani.
A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése a GDPR rendelet 9. cikk (1) bekezdése
alapján a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre
vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi
azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes
személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos.
Kivételt képeznek azok az esetek melyeket a GDPR rendelet 9. cikk (2) bekezdésben meghatározottak
szerint.
9. ADATVÉDELMI INCIDENS ÉS AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA
Az Adatkezelő minden adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órát követően, 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 személyes adatainak szabadságaira nézve.
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Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és személyes adatainak szabadságára nézve, az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban az Adatkezelő világosan és közérthetően ismerteti az
adatvédelmi incidens jellegét, és közli legalább a GDPR 34. cikk (2) bekezdésében foglaltakat és azon
intézkedését.
Az Adatkezelő nem köteles tájékoztatni az érintettet az adatvédelmi incidensről, amennyiben a
következő az alábbi feltételek bármelyike teljesül:
• az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket
az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen
azokat az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított
személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
• az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan intézkedéseket tett, amelyek biztosítják,
hogy az érintett jogaira és szabadságára jelentett magas kockázat a továbbiakban
valószínűsíthetően nem valósul meg;
• 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. AZ ADATTOVÁBBÍTÁS LEHETŐSÉGE
Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt
személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására
jogszabály vagy jogerős hatósági intézkedés kötelezi.
Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatásának
biztosítása céljából az adattovábbításról nyilvántartást vezet.
11. AZ ADATFELDOLGOZÁS
A GDPR rendelet 18. cikk (1) bekezdése értelmében amennyiben az adatkezelést az adatkezelő
nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy
amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés e rendelet követelményeinek való
megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtására. A GDPR rendelet (2) bekezdése alapján az adatfeldolgozó az Adatkezelő
előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet
igénybe.
Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatja az Adatkezelőt minden
olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti,
ezzel biztosítva lehetőséget az adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást
emeljen.
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A GDPR rendelet (3) bekezdés alapján az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az uniós jog vagy
tagállami jog alapján létrejött olyan adatkezelés mely tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a
személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait
meghatározó –szerződésnek vagy más jogi aktusnak kell szabályoznia, amely köti az adatfeldolgozót
az adatkezelővel szemben.
A szerződés vagy más jogi aktus különösen előírja, hogy az adatfeldolgozó:
a) a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli – beleértve a
személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való
továbbítását kivéve akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog írja elő;
Ebben az esetben erről a jogi előírásról az adatfeldolgozó az adatkezelőt az adatkezelést
megelőzően értesíti, kivéve, ha az adatkezelő értesítését az adott jogszabály fontos
közérdekből tiltja;
b) biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási
kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt
állnak;
c) meghozza a 32. cikkben előírt intézkedéseket;
d) tiszteletben tartja a további adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozóan a (2) és (4)
bekezdésben említett feltételeket;
e) az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési
intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja
kötelezettségét az érintett III. fejezetben foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek
megválaszolása tekintetében;
f)

segíti az adatkezelőt a 32–36. cikk szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az
adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat;

g) az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése alapján
minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a meglévő
másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő;
h) az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az e cikkben
meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely
lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által
végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.
Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozó közreműködését és szolgáltatásait veszi
igénybe:
A Balaton Dock Kft. a könyvelési, számviteli feladatok ellátására megbízási szerződés keretében külső cég
alkalmazását vesz igénybe.

Továbbított adatok köre: Az érintettek személyes adatai alapján bérszámfejtés, a Nemzeti és Adó
Hivatalhoz történő adattovábbítás érdekében,
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Az adattovábbítás célja: Az érintett személyek bérének átutalása, bérszámfejtés céljából valósul
meg.
12 . AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés
ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti
intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu
A Társaság adatvédelmi szabályzatát minden érintettre, valamint akire a szabályzat hatálya kiterjed,
köteles megismerni. Ennek érdekében a szabályzatot minden érintett részére, valamint az új belépő
dolgozók részére rendelkezésére kell bocsátani.
A szabályzat tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a jogszabályi változások esetén a szabályzatot ki
kell egészíteni, illetve módosítani kell.
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