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Bevezetés 

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 szóló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a  továbbiakban:

Rendelet)  előírja,  hogy az  Adatkezelő  megfelelő  intézkedéseket  hoz annak  érdekében,  hogy az

érintett  részére  a  személyes  adatok  kezelésére  vonatkozó,  minden  egyes  tájékoztatást  tömör,

átlátható,  érthető és könnyen hozzáférhető formában,  világosan és  közérthetően megfogalmazva

nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az  érintett  előzetes  tájékoztatási  kötelezettségét  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az

információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett.

I.   Adatkezelők és adatfeldolgozók adatai  

Társaságunk a GDPR 13.cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

Az adatkezelő adatai:

Cégnév: Babud és Társa Kft.

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Ady E. utca 9.

Weblap: www.babud.hu

Kapcsolattartó: Babudné Deák Ildikó

Telefon: 06-77/400-085

E-mail: info@babud.hu

II. Adatfeldolgozók adatai

IT szolgáltató:

Cégnév:  MEGA-HERCZ-Q Kft.

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Pipacs utca 22.

Cégjegyzékszám: 03 09 130945

Adószám: 26121130-2-03

Honlap: 

E-mail:



Telefonszám: 

Képviselő neve: 

Könyvviteli, adózási, bérszámfejtési adatfeldolgozó:

Cégnév: Ván Iroda Szolgáltató Kft.

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 8.

Cégjegyzékszám: 03 09 102641

Adószám:11032773-2-03

Honlap: www.vaniroda.hu

E-mail: info@vaniroda.hu

Telefonszám: 77/522-410

Képviselő neve: Ván Barna

Vagyonvédelmi szolgáltatást végző adatfeldolgozó:

Cégnév: HALAS-PAJZS Vagyonvédelmi Kft.

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Szász Károly utca 14.

Cégjegyzékszám: 03 09 107976

Adószám: 11949325-2-03

Honlap: www.halaspajzs.hu

E-mail:info@halaspajzs.hu

Telefonszám: 06-77/425-190

Képviselő neve: Kastyák János

Foglalkozás-egészségügyi megbízott adatfeldolgozó:

Cégnév: Dr. Huri és Dr. Vezendi Egészségszolgáltató Bt.

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Hársfa utca 2.

Cégjegyzékszám: 03 06 106606

Adószám: 20507145-1-03

Honlap:

E-mail: vezendib@gmail.com

Telefonszám: +36-70/313-84-25

Képviselő neve: Dr. Vezendi Béla

III. Ki adatfeldolgozó?



Az  adatfeldolgozó kizárólag  az  adatkezelő  megbízásából kezel  személyes  adatokat.  Az

adatfeldolgozó  általában  a  vállalkozáson  kívüli  harmadik  fél,  azonban  vállalkozáscsoportok

esetében egyik vállalkozás működhet egy másik vállalkozás adatfeldolgozójaként 

IV. Mi az adatkezelés célja?

a) Tevékenységünk nyújtásához kapcsolódóan, mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat

fenntartása céljából

b) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése 

c) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése szerződés teljesítése céljából

d) ügyfelek megrendeléseinek céljából

e) vagyonvédelem, személyi biztonság céljából

f) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából

V. Mi az adatkezelés jogalapja?

– Érintett hozzájárulása

– Szerződés teljesítéséhez szükséges

– Jogos érdek alapján.

– Jogi kötelezettség teljesítése

VI. Meddig tárolják a személyes adataimat?

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

VII. Ki férhet hozzá a személyes adataimhoz?

Az adatokhoz csak a jogosult személyek férhetnek hozzá, akiknek közvetlenül a munkafolyamatok

elvégzéséhez szükségük van az információkra.

Bizalmasság  és  integritás  elve  alapján  a  személyes  adatokat  a  szerződés  alapján  a  kiválasztott

adatfeldolgozó kezelheti.

VIII. Milyen jogokkal rendelkezem mint magánszemély vagy társaság?

1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog

2. Előzetes tájékoztatáshoz való jog

3. Érintett hozzáférési joga

4. Érintett tájékoztatása, harmadik féltől beszerzett adatokról

5. Helyesbítéshez való jog

6. Törléshez való jog



7. Adatkezelés korlátozásához való jog

8. 4.,5.,6., pontokhoz kapcsolódó értesítési kötelezettsége

9. Az adathordozhatósághoz való jog

10. A tiltakozáshoz való jog

11. Adatvédelmi incidensről való tájékoztatása az érintettnek

12. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

IX. Ki az adatvédelmi tisztviselő?

Az adatvédelmi tisztviselő tájékoztatást nyújt mint az adatkezelőnek, mint pedig az érintetteknek a

törvény  megfelelésének  érdekében,  valamint  kapcsolatot  tart  az  Nemzeti  Adatvédelmi

Információszabadsági Hatósággal. Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi

tisztviselő kinevezésére 

X. Panasz és jogorvoslat esetén hova fordulhatok?

Ha az érintett  úgy ítéli  meg, hogy a rá  vonatkozó személyes  adatok kezelése nem felel  meg a

törvény  követelményeknek,  abban  az  esetben  panaszt  nyújthat  be  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és

Információszabadság Hatósághoz.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

honlap: www.naih.hu

XI. Honnan szerzik meg a személyes adataimat?

Az adatkezelő a szerződésben megadott adatokat használja fel, kiegészítve a szolgáltatás nyújtáshoz

szükséges információkkal. Minden adatot az érintett ad meg.

XII. A Társaság weboldala gyűjti az adataimat?

Ön a társaság honlapját regisztráció és személyes adatainak megadása nélkül használhatja, ennek

megfelelően a honlap használatára az adatvédelmi szabályzat nem terjed ki.  A honlap használata

során keletkező adatokat sem a Társaság, sem a honlap üzemeltetője semmilyen módon nem tárolja

vagy kezeli konkrét érintetthez köthető módon.

Amennyiben  Ön  üzenetet  küld  Társaságunknak  a  webes  felületünkön  keresztül,  azt  ráutaló

magatartás lévén önkéntes hozzájárulásnak tekintjük, és a cél megvalósulásáig, vagyis válasz adásig

tároljuk az Ön adatait. 



A honlap használata során böngészőjében bizonyos adatok, sütik ugyan rögzítésre kerülhetnek, de

ezek a Társaság számára nem hozzáférhetők.

-Mi az a süti vagy cookie?

A  felhasználók  számítógépére  mentett  kis  fájl,  amely  megkönnyíti  a  meglátogatott  

webhelyeken alkalmazott beállítások és egyéb információk tárolását. Információ, amelyet a 

weboldalak tárolnak a számítógépén

 Ezekről bővebb tájékoztatást kaphat az alábbi linken: 

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

Kiskunhalas, 2018.05.25.


