
Társaságra és adatkezelésre vonatkozó szabályok, alapelvek 

Az adatvédelmi szabályok betartásáért a Társaság a felelős. A Társaság dolgozója 
az adatvédelmi és adatbiztonsági előírások betartásáért személyes felelősséggel 
tartozik. 

A Társaság személyes adatokat csak az Infotv. 5. és 6. §-okban meghatározott 
felhatalmazás alapján kezel, nevezetesen 

 az érintett hozzájárulásával, vagy 

 törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott 
körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. 

 Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának 
beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat 
kezelése a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából 
szükséges, vagy a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének 
érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes 
adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 

 Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból 
nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy 
létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi 
épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy 
megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása 
alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. 

 Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a 
Társaság a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a Társaság vagy 
harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek 
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával 
arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett 
hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. 

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja a Társasággal írásban kötött szerződés 
végrehajtása, 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 továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó 
igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, 
hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak 
szerinti kezeléséhez. 

Az érintett kérelmére indult eljárásban, az annak lefolytatásához szükséges 
adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett 
figyelmét fel kell hívni. 

Az érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását kizárólag részletes és egyértelmű 
tájékoztatás birtokában adhatja meg, melyről a Társaság feladata gondoskodni. 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés 
hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt 
egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos 



minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az 
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés 
időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait a Társaság az Infotv. 6. § (5) 
bekezdése 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 adatkezelésre vonatkozó 
információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra 
hozatalával is. 

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, 
a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is: 

az adatgyűjtés ténye, az érintettek köre, az adatgyűjtés célja, az adatkezelés 
időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, az 
érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek 
ismertetése, valamint ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van 
helye, az adatkezelés nyilvántartási száma. 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie 
e kritériumoknak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és 
törvényesnek kell lennie. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 

A Társaság köteles gondoskodni a kezelésében lévő adatok minőségéről, így 
különösen azok pontosságáról, teljességéről és naprakészségéről. 


