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I. 

Munkavállaló  

 

1. A kezelt adatok köre 

Munkáltató mint adatkezelő a munkavállalók személyes adatait kezeli a 

munkaerőfelvételtől kezdődően. 

Kezelt személyes adatok:  

- név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, TAJ száma, 

adóazonosító jele, bankszámla száma 

- letiltásra vonatkozó adatok 

- levonásra (pl. gyermektartás díj) vonatkozó adatok  

- céges webhasználat, céges telefonhasználat, céges e-mail, céges autó 

üzleti célú használatának ellenőrzése 

- képfelvételek (kamerafelvételek, egyéb pl. rendezvényen készült 

felvételek) 

 

2. Érintettek 

Adatkezelő munkavállalói 

 

3. Az adatkezelés célja 



  

Tekintettel a tartós jogviszonyra, a kezelt személyes adatok széles körére, 

az adatkezelés célja adatcsoportonként változó. 

- név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, TAJ száma, 

adóazonosító jele, bankszámla száma és letiltásra vonatkozó adatok: 

munkáltató törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges 

(bejelentési kötelezettségének, munkajogi, pl. munkabérfizetési 

kötelezettségek teljesítése)  

- levonásra (pl. gyermektartás díj) vonatkozó adatok: munkavállalói 

megbízás teljesítése 

- céges webhasználat, céges telefonhasználat, céges e-mail, céges autó 

üzleti célú használatának ellenőrzése, munkaügyi ellenőrzés  

- kamerafelvételek külön szabályzatban rögzített adatkezelés szerint, 

ami kizárólag mozgásérzékelő hatására és nem a munkavégzés 

ellenőrzésére rögzít, hanem biztonsági célból, a rögzített felvételt nem 

őrizzük, ha káresemény nem történik, akkor három nap után 

automatikusan törlődik 

 

4. Az adatkezelés jogalapja 

Tekintettel a kezelt személyes adatok széles körére, az adatkezelés célja 

adatcsoportonként változó, részben jogi kötelezettség teljesítése, részben 

jogos érdek, részben hozzájárulás. 

 

Jogi kötelezettség teljesítése: 

Munkáltató hatóság részére történő bejelentési kötelezettsége, Mt alapján 

fennálló munkabérfizetési kötelezettsége, hatóság által elrendelt letiltás 

teljesítése 

 

Jogos érdek: 

Az adatkezelő az adatkezelést jogos érdek alapján végzi. 

Az adatkezelő az érdekmérlegelést elvégezte, és az alábbiakat állapította 

meg: 

- az érintett jogai: személyiségi jogainak védelme  

- jogos érdek: személy- és vagyonvédelem 

- szükségesség és arányosság, célhoz kötöttség, adattakarékosság 

figyelembe vétele 



  

- az érintettek tájékoztatása jelen szabályzat munkavállaló részére 

történő átadásával 

 

Hozzájárulás: 

- levonásra (pl. szakszervezeti díj) vonatkozó adatok 

- képfelvételek (pl. rendezvényen készült felvételek) 

 

5. Az érintettek jogai  

A személyes adataihoz kapcsolódóan a munkavállalónak, mint érintettnek a 

jogszabályban meghatározott jogai vannak.  

Érintetti jogok: 

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e 

adatkezelés); 

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; 

c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);  

d) az adat kezelésének korlátozása; 

e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása; 

f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, 

vagy ennek megtiltása;  

g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy 

h) tiltakozás a személyes adat használata ellen. 

 

6. Az adatkezelés helye és időtartama 

Az adatokat a munkáltató, mint adatkezelő a székhelyén/telephelyén a 

munkaviszony fennállása alatt és a megszűnést követő 8 évig tárolja. 

Kivételt képez a kamerai képfelvétel, melyeket az adatkezelő székhelyén 

levő központi felvevőegységen 3 munkanapig tároljuk, visszanézni az 

adatkezelővel szerződésben álló cég tudja, amennyiben káresemény 

történik.  

 

7. Az adatkezelő személy 

Neve: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató 

Elérhetősége: 74-315-103 



  

 

Az adatfeldolgozó személy (pl. bérszámfejtő, mentor, tanácsadó, 

intézményvezetők) 

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek 

írásban rögzítettek. 

Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó 

munkavállalókat. 

Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja 

a szervezési és technikai intézkedéseket. 

Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse 

kötelezettségeit. 

Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes 

adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő 

másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok 

tárolását írja elő. 

Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy 

az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni 

vizsgálatokat. 

Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi 

igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint 

amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az 

adatkezelő között. 

 

Az adatvédelmi tisztviselő 

Neve: Schmidt József 

Elérhetősége: 30/330-2912 

 

8. Adatbiztonsági intézkedések 

• Az adatokat munkáltató úgy kezeli, hogy az adatkezelő személyén 

kívül más személy ne láthassa.  

Az adatokhoz történő hozzáférés csak biztonságos módon, és akként 

történhet (jelszóval), hogy az adatkezelő személye azonosítható 



  

legyen. A jogosultság indokának megszűnése esetén az adatokhoz 

történő hozzáférést haladéktalanul meg kell szüntetni.  

 

9. Az érintettek jogorvoslati lehetőségei 

Az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, 

Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az 

érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a 

rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi 

kötelezettségeknek.   

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. 

 

II. 

Munkavállaló tudomására jutott személyes adatok 

 

 

1. Üzleti titok 

Munkavállaló Munkáltatótól és Munkáltató Ügyfeleitől birtokába kerülő minden 

adatot üzleti titokként bizalmasan kezel. A titoktartás megszegéséből származó 

következményekért, valamint Munkáltatónak okozott kárért Munkavállalót teljes 

körű anyagi és büntetőjogi felelősség terheli, a mindenkor hatályos Polgári 

Törvénykönyv és Büntető Törvénykönyv rendelkezései szerint. E titoktartási 

kötelezettség az információ megszerzésétől számítva korlátlan időtartamig 

érvényes. 

Üzleti titok (bizalmas információ) körébe tartozik minden adat, függetlenül attól, 

hogy a titokjelleg (bizalmas információ jelleg) a közléskor feltüntetésre került-e 

az adathordozón vagy a szóbeli közlés alkalmával erre vonatkozóan kiemelésre 

került. Üzleti titok (bizalmas információ) körébe tartozik minden üzletmenettel és 

Munkáltató tevékenységével kapcsolatos adat, információ. Munkáltató a 

titoktartás körébe vonja az ügyfelekkel, megrendelőkkel és a szállítókkal 

kapcsolatos valamennyi adatot, információt, beleértve az azokkal kapcsolatos 

kommunikációt és dokumentumokat is. Munkavállaló jövedelem és bér adatait, 

juttatásait kiemelten titkosan kezeli, más munkavállaló számára nem adja ki. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


  

Munkavállaló kötelezettségszegése (pl. bizalmas információk kiszivárogtatása) a 

munkaszerződés alapján azonnali hatályú felmondás alapjául szolgál. 

 

2. Adatkezelés 

Amennyiben munkavállaló adatkezelőnek minősül, úgy köteles valamennyi, a 

munkáltatónál hatályos adatvédelmi szabályzat szerint eljárni. 

Az adatkezelő munkavállaló feladatait, az általa vezetendő nyilvántartásokat a 

munkaköri leírása tartalmazza. 

Jelen szabályzatot munkába lépés előtt munkavállalóval ismertetni kell, melynek 

megismerését, tudomásulvételét a szabályzat mellékletét képező íven aláírásával 

igazolja. 

Kelt: Szekszárd, 2018. április 21. 

___________________________
 Munkáltató 


	KT-DINAMIC NKFT
	7100 Szekszárd, rákóczi u.19
	A személyes adataihoz kapcsolódóan a munkavállalónak, mint érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
	a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
	b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
	c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
	d) az adat kezelésének korlátozása;
	e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
	f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
	g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
	h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.



