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Preambulum 

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő kötelezettséget vállal  arra,  hogy a személyes 

adatok kezelése során a mindenkor hatályos jogszabályi  rendelkezésekben,  i l letve a  jelen 

Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el .  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő fenntart ja magának a jogot jelen Adatvédelmi 

Szabályzat módosítására.  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő jelen Adatvédelmi Szabályzatban rögzít i  mind a z 

Ajánlatkérők és Megrendelők, mind a kizárólag Hírlevélre feliratkozók ,  mind a Referenciát  adó 

és Hozzászóló Felhasználók, mind a Munkavállalók,  mind az Álláskeresők  adatainak kezelésére, 

adatainak védelmére vonatkozó rendelkezéseket azzal,  hogy az on rendelkezések, melyek mind 

az öt  Érintett  kategóriára vonatkoznak egységes szabályként kerültek rögzítésr e, míg azon 

rendelkezések, melyek eltérőek az öt  Érintett  kategória vonatkozásában elkülönítve kerültek 

rögzítésre. Azon rende lkezések vonatkozásában, ahol az öt  Érintett  kategóriára vonatkozó 

rendelkezések nincsenek elkülönítve Érintett  alat t  mind az öt  Érintett  kategóriát  érteni kell .   

 

I.  

Adatkezelő adatai  

 

Mind az öt  Érintett  kategóriára egységes rendelkezések:  

1.  Cégnév:     MEGA-TOLÓAJTÓ Korlátolt  Felelősségű Társaság  

2.  Cég rövidített  neve:   MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.   

3.  Székhely:     2132 Göd, IV. Béla király u. 17.   

4.  Cégjegyzék szám:   13-09-185998  

5.  Adószám:    14741432-2-13  

6.  Statisztikai  számjel:    14741432-4759-113-13 

7.  Bankszámlaszám:   11600006-00000000-81552292 (ERSTE Bank Hungary Zrt .)  

8.  Ügyvezető:     Csillag Zoltán  

9.  Elektronikus elérhetőség:  info@mega-toloaj to.hu  

 

II.  

Fogalommeghatározások  

 

Mind az öt  Érintett  kategóriára egységes rendelkezések:  

 

1.  „adatkezelés” :  a  személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált  vagy nem 

automatizált  módon végzett  bármely művelet  vagy műveletek összessége, így a  gyűj tés,  

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,  i l letve 

megsemmisítés;  

2.  „adatfeldolgozó” :  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;  

3.  „adatkezelés korlátozása”:  a tárolt  személyes adatok megjelölése jövőbeli  kezelésük 

korlátozása céljából;  
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4.   „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi  személy, közhatalmi  szerv, ügynök ség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a  személyes adatok kezelésének céljai t  és eszközeit  önállóan 

vagy másokkal  együtt  meghatározza; ha az adatkezelés  céljai t  és eszközeit  az uniós vagy a 

tagállami jog határozza meg,  az Adatkezelőt  vagy az Adatkezelő kijelö lésére vonatkozó 

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;  

5.  „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított ,  tárolt  vagy más 

módon kezelt  személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését ,  elveszt ését ,  

megváltoztatását ,  jogosulatlan közlését  vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést  

eredményezi;  

6.  „álnevesítés” :  a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 

további információk felhasználása nélkül többé már  nem állapítha tó meg,  hogy a személyes 

adat mely konkrét  természetes személyre vonatkozik,  fel téve hogy az i lyen további  

információt külön tárolják, és technikai és szervezési  intézkedések megtételével biztosított ,  

hogy azonosított  vagy azonosítható természetes személye khez ezt  a személyes adatot  nem 

lehet kapcsolni;  

7.  „biometrikus adat”: egy természetes személy testi ,  f iziológiai  vagy viselkedési  jel lemzőire 

vonatkozó minden olyan sajátos technikai el járásokkal nyert  személyes adat,  amely lehetővé 

teszi  vagy megerősít i  a természetes személy egyedi azonosítását ,  i lyen például az arckép 

vagy a dakti loszkópiai  adat;  

8.  „címzett” :  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,  ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, akivel vagy amellyel  a személyes adatot  közlik,  függetlenül a t tól ,  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 által i  kezelése meg kell ,  hogy feleljen 

az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;  

9.  „egészségügyi adat”:  egy természetes személy testi  vagy pszichikai egészségi  ál lapotára 

vonatkozó személyes adat,  ideértve a  természetes  személy számára nyúj tott  egészségügyi  

szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot  is,  amely információt hordoz a természetes személy 

egészségi  ál lapotáról;  

10.  „érintett felügyeleti  hatóság”: az a felügyeleti  hatóság,  amelyet  a személyes adatok kezelése 

a következő okok valamelyi ke alapján érint:  

a.  az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett  felügyeleti  hatóság tagállamának 

területén rendelkezik tevékenységi hellyel;  

b.  az adatkezelés jelentős mértékben érinti  vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben 

érinti  a felügyeleti  hatóság  tagállamában lakóhellyel  rendelkező Érintetteket;  vagy  

c.  panaszt nyúj tottak be az említett  felügyeleti  hatósághoz;  

11.   „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;  

12.   „felügyeleti  hatóság”: egy tagállam által  az 51. cikknek megfelelően létrehozott  függet len 

közhatalmi szerv;  

13.  „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt  vagy szerzett  genetikai  jel lemzőire  

vonatkozó minden olyan személyes adat,  amely az adott  személy fiziológiájára vagy 

egészségi  ál lapotára vonatkozó egyedi  információt hordoz,  és  amely els ősorban az említett  

természetes személyből vett  biológiai  minta elemzéséből ered;  
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14.   „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;  

15.  „ információs társadalommal összefüggő szolgáltatás ”: az (EU) 2015/1535 európai  

parlamenti  és  tanácsi  irányelv  (19)  1.  cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett  

szolgáltatás;  

16.  „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel ,  i l le tve lakóhellyel  rendelkező és az 

Adatkezelő vagy adatfeldolgozó által  a 27. cikk alapján írásban megjelölt  természetes vagy 

jogi személy,  aki,  i l letve amely az Adatkezelőt  vagy adatfeldolgozót képviseli  az 

Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e  rendelet  é rtelmében háruló kötelezettségek 

vonatkozásában;  

17.  „kötelező erejű vállalati  szabályok”: a  személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat,  

amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel  rendelkező 

Adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak 

az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági  tevékenységet folytató 

vállalkozások ugyanazon csoportján belüli  Adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről  történő 

továbbítása vagy i lyen továbbítások s orozata  tekintetében követ;  

18.  „nemzetközi  szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak 

alárendelt  szervei,  vagy olyan egyéb szerv,  amelyet két  vagy több ország között i  

megállapodás hozott  létre vagy amely i lyen megállapodás alapjá n jött  létre.  

19.  „nyilvántartási  rendszer”:  a személyes adatok bármely módon –  centralizált ,  decentralizált  

vagy funkcionális vagy földrajzi  szempontok szerint  –  tagolt  ál lománya, amely meghatározott  

ismérvek alapján hozzáférhető;  

20.  „profilalkotás” :  személyes adatok automatizált  kezelésének bármely olyan formája, 

amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos 

személyes jel lemzők értékelésére, különösen a munkahelyi te l jesítményhez, gazdasági  

helyzethez,  egészségi ál lapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,  

megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási  helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó 

jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;  

21.  „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel  szemben benyúj tott ,  azzal  

kapcsolatos kifogás,  hogy ezt  a rendeletet  megsértették -e, i l letve hogy az Adatkezelőre vagy 

az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett  intézkedés összhangban van -e a  rendelettel ;  a  

kifogásban egyértelműen be kell  mutatni  a döntéstervezet ál tal  az Érintettek  alapvető jogaira 

és szabadságaira, valamint adott  esetben a személyes adatok Unión belüli  szabad áramlására 

jelentett  kockázatok jelentőségét;  

22.  „személyes adat” :  azonosított  vagy azonosítható természetes  személyre („Érintet t”) 

vonatkozó bármely információ;  azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy 

közvetett  módon,  különösen valamely azonosító, például  név,  szám, helymeghatározó adat,  

online azonosító vagy a természetes személy testi ,  f iziológiai ,  genet ikai ,  szellemi, gazdasági ,  

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 

azonosítható;  

23.  „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése ”:  

a.  személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több 

tagállamban tevékenységi hellyel  rendelkező  Adatkezelő vagy adatfeldolgozó több 

tagállamban található tevékenységi helyein folytatott  tevékenységekkel  összefüggésben 

kerül sor;  vagy  
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b.  személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése,  amelyre az Adatkezelő 

vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevé kenységi helyén folytatott  tevékenységekkel  

összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint  

vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint  Érintetteket;  

24.  „tevékenységi központ”:  

a.  az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel  rendelkező Adatkezelő esetében az 

Unión belüli  központi  ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének 

céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az Adatkezelő egy Unión belüli  másik 

tevékenységi helyén hozzák, és  az utóbbi  tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel  az 

említett  döntések végrehaj tatására, az említett  döntéseket meghozó tevékenységi  helyet  

kell  tevékenységi központnak tekinteni;  

b.  az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel  rend elkező adatfeldolgozó esetében az 

Unión belüli  központi  ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem 

rendelkezik központi  ügyviteli  hellyel ,  akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli  

tevékenységi helye,  ahol  az adatfeldolgozó tevékenysé gi  helyén folytatott  

tevékenységekkel  összefüggésben végzett  fő adatkezelési  tevékenységek zaj lanak,  

amennyiben az adatfeldolgozóra e  rendelet  szerint  meghatározott  kötelezettségek 

vonatkoznak;  

25.   „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül  

a jogi formájától ,  ideértve a rendszeres gazdasági  tevékenységet  folytató személyegyesítő 

társaságokat és  egyesületeket is;  

26.   „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és  az általa ellenőrzött  vállalkozások;  

 

III.  

 

Alapelvek az adatkezelés során  

 

Mind az öt  Érintett  kategóriára egységes rendelkezések:  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő az alábbi elvek alapján kezeli  az Érintettek 

személyes adatait:   

 

-  „jogszerűség,  t isztességes eljárás és  átláthatóság elve ”:  MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft . ,  mint  

Adatkezelő a személyes adatok kezelését  jogszerűen és  t isztességesen, valamint,  az Érintett  

számára átlátható módon végzi  

-   „célhoz kötöttség elve”: MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő a személyes adatokat 

csak meghatározott ,  egyértelmű és  jogszerű célból gyűj t i ,  és azokat nem kezeli  ezekkel a  

célokkal  össze nem egyeztethető módon; azzal,  hogy a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft . ,  mint 

Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket  arról ,  hogy nem minősül az eredeti  céllal  össze nem 

egyeztethetőnek a stat isztikai  célból történő további adatkezelés  

-  „adattakarékosság elve”: a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő kötelezettséget vállal  

arra,  hogy az általa kezelt  személyes adatok az adatkeze lés  céljai  szempontjából 

megfelelőek, és  szükségesek  

-  „pontosság elve”: a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő kötelezettséget vállal  arra,  

hogy az általa kezelt  személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek; a  MEGA-

TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő kötelezettséget vállal  arra,  hogy minden észszerű 

intézkedést  meg tesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai  szempontjából pontatlan 

személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse  
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-  „korlátozott tárolhatóság elve”: a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft . ,  mint  Adatkezelő 

kötelezettséget vállal  arra,  hogy a személyes adatok tárolását  olyan formában végzi ,  amely 

az Érintettek azonosítását  csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges 

ideig teszi  lehetővé; a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő kö telezettséget vállal  arra,  

hogy a személyes adatokat ennél hosszabb ideig csak abban az esetben tárolja,  amennyiben 

a személyes adatok kezelésére statisztikai  célból kerül majd sor megfelelő figyelemmel a  

technikai és  szervezési  intézkedések végrehaj tására  is   

-  „ integritás és bizalmas jelleg elve”: a  MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő 

kötelezettséget vállal  arra,  hogy a személyes adatok kezelését  oly módon végzi,  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  

-  „elszámoltathatóság elve”: a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő tudomásul vesz i ,  

hogy felelős a fentiekben meghatározott  elveknek való megfelelésért ,  továbbá képesnek kell  

lennie e megfelelés igazolására.  

 

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

az alábbiak egyike  (vagylagos feltétel )  teljesül:  

  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 a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.-re, mint Adatkezelőre vonatkozó  jogi  

kötelezettség teljesítéséhez  szükséges  

  az adatkezelés az  Érintett vagy egy másik természetes személy  létfontosságú 

érdekeinek  védelme  miatt  szükséges  

  az adatkezelés a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő vagy egy harmadik fél 

jogos érdekeinek érvényesítéséhez  szükséges,  kivéve,  ha ezen érdekekkel szemben 

elsőbbséget élveznek az Érintett  olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabad ságai,  

amelyek személyes adatok védelmét  teszik szükségessé,  különösen, ha az Érintett  

gyermek.  

 

IV. 

 

Adatkezelés biztonsága  

 

Mind az öt  Érintett  kategóriára egységes rendelkezések:  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő kötelezi  magát  arra,  hogy a tudomány és 

technológia állása és  a megvalósítás költségei,  továbbá az adatkezelés jel lege, hatóköre,  

körülményei és céljai ,  valamint a természetes személyek jogaira  és szabadságaira jelentett , 

változó valószínűségű és súlyosságú kockázat f igyelembevételével megfelelő technikai és 

szervezési  intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő 

szintű adatbiztonságot  garantálja,  ideértve, többek között ,  adott  esetben  
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-  a személyes adatok álnevesítését  és t i tkosítását  

-  a személyes adatok kezelésére használt  rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas 

jellegének biztosítását ,  integritását ,  rendelkezésre állását  és ellenál ló képességét  

-  fizikai  vagy műszaki incidens eset én az arra való képességet,  hogy a személyes adatokhoz 

való hozzáférést  és az adatok rendelkezésre állását  kellő időben vissza lehet ál l í tani  

-  az adatkezelés biztonságának garantálására hozott  technikai és szervezési  intézkedések 

hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő a fentiekben előadottak értelmében megteszi  a  

megfelelő technikai és  szervezési  intézkedéseket különösen,   

 

-  hogy kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor,  amelyek az adott  konkrét  

adatkezelési  cél  szempontjából szükségesek,   

-  a továbbított ,  tárolt  vagy más módon kezelt  személyes adatok véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy  

az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés megelőzése, megakadályozása érdekében.   

 

Ajánlatkérőkre és  Kizárólag Hírlevélre Feliratkozókra vonatkozó rendelkezések :   

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő így  különösen az alábbi intézkedéseket teszi  meg 

a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,  továbbítás,  nyilvánosságra hozatal ,  törlés vagy 

megsemmisítés ellen:  

 

-  A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint  Adatkezelő a www.mega-toloajto.hu  weboldalon SSL 

t i tkosítást  (honlap címe https -el és  nem ht tp -vel kezdődik) használ,  amely biztosít ja a 

biztonságos kommunikációt .   

-  A tárhelyszolgáltató 24 óránként biztonsági mentést  készít  a  www.mega-toloajto.hu  

weboldalról .   

 

Ajánlatkérőkre,  Megrendelőkre, Kizárólag Hírlevélre Feliratkozókra, valamint 

Álláskeresőkre vonatkozó rendelkezések:  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő kötelezettséget vállal  arra,  hogy a személyes 

adatokhoz hozzáférő ,  vele munkaviszonyban álló természetes  személyek kizárólag az 

Adatkezelő utasításának megfelelően kezelik az említett  adatokat,  kivéve , ha az ettől  való 

eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi  őket.  

 

V. 

Kezelt személyes adatok köre  

az adatkezelés célja  

az adatkezelés jogalapja  

az adatkezelés időtartama  

 

Az egyes Érintett  kategóriákra eltérő rendelkezések:  
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A)  Kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, az adatkezelés jogalapja és  az 

adatkezelés időtartama az Ajánlatkérők és a Megrendelők vonatkozásában:  

 

1.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzat  

V.A)5. pontjában meghatározott  adatok szolgáltatása az ajánlat  megtételének, a szerződés 

megkötésének előfeltéte le,  a  szerződéses jogviszony fennmaradásának a feltétele,  és  

ezáltal  a szolgáltatás nyújtásának a feltétele.  Az Érintett  köteles ezeket a személyes 

adatokat  megadni,  az adatszolgáltatás elmaradásának a következménye ugyanis,  hogy ezen 

személyes adatok nélkül a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő nem tud az Érintett  

részére ajánlatot  adni,  továbbá a  MEGA -TOLÓAJTÓ és az Érintetett  között i  szerződéses 

jogviszony nem jön létre,  i l letve a már létrejött  szerződéses jogviszony megszűnik.   

 

2.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i  hogy az Érintett  felelős azért,  hogy az 

általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek .  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint 

Adatkezelő az Érintett  ál tal  megadatt  adatok valódiságát csak annyiban ellenőrzi ,  

amennyiben arra a közhiteles nyilvántartásokba való betekintési  jogosultsága alapján 

lehetősége van.  

 

3.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy a V.A) 5. pontban meghatározott  

személyes adatokat az alábbi módokon kezeli :  

a.  ajánlatkéréstől  a szerződéskötésig:  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  

hogy az ajánlatkéréstől  a szerződéskötésig elektronikus úton rögzí t i  az adatokat CRM 

rendszerben, valamint excel formátumban.  

b.  szerződéskötést  követően: A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy a 

Megrendelők adatait  papír alapon és excel formátumban elektronikus úton rögzít i .   

 

4.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy az V.A) 5. pontban meghatározott  

személyes adatokat az V.A) 5. pontban meghatározott  célból,  és  jogalapon kezeli  azzal ,  hog y 

azon személyes adatokat az Érintettek az alábbi módon adhatják meg az Adatkezelő számára:   

a.  visszahívás kérése cél jából  adhatják meg a www.mega-toloajto.hu  weboldalon: név,  

telefonszám  

b.  ajánlatkérés céljából  adhatják meg www.mega-toloajto.hu  weboldalon, telefonon vagy 

személyesen valamely üzletben: név,  te lefonszám, e -mail c ím, száll í tási  hely 

megjelölése irányítószámmal és  településnévvel  

c.  szerződéskötés céljából adhatják  meg valamely üzletben személyesen: név, telefonszám, 

száll í tási  cím  

 

5.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.,  mint Adatkezelő az Érintett alábbi személyes adatait kezeli:  

 

1)  Érintett  neve  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  szerződés megkötése előtt :  

1.  Érintett  azonosítása  

2.  Érintettel  való kapcsolattartás   

3.  Érintett  részére ajánlat  adása  

-  szerződéses jogviszony fennállása alatt :   

1.  Érintett  azonosítása  

http://www.mega-toloajto.hu/
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2.  Érintettel  való kapcsolattartás   

3.  Érintettel  a szerződés megkötése  

4.  Érintett  részére az álta la megrendelt  szolgáltatás nyúj tása  

5.  Érintett  részére számla kibocsátása  

6.  Érintett  részére kibocsátott  számla megőrzése  

7.  Érintett  részére hírlevél küldése  

-  szerződéses jogviszony megszűnését követően:  

1.  szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  Érintett  részére kibocsátott  számla megőrzése  

3.  az Adatkezelő által  vállal t  jótállási  kötelezet tség tel jesítése  

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  szerződés megkötése előtt :  

1.  Érintettel  részére ajánlat  küldése:  Ptk. 6:64.§ (1) bekezdése  

2.  Érintett  hozzájárulása, amennyiben az Érintett  hozzájárulását  adta személyes 

adatai  kezeléséhez  

-  szerződéses jogviszony fennállása alatt :   

1.  Érintettel  szerződés létrejötte:  Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése  

2.  Érintettel  létrejött  szerződés tel jesítése:  Ptk.  6:123.§.  (1) bekezdése  

3.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft -re,  mint Adatkezelőre vonatkozó,  az általános fogalmi 

adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§. (1) bekezdése és a 169.§. e)  

pontja szerinti  jogi kötelezettség tel jesítése, mely szerint  az adóalany köteles  

számla kibocsátására, melynek kötelező tartalmi eleme a szolgáltatást  

igénybevevő neve  

4.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft -re,  mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről  szóló 

2000. évi  C.  törvény 169.§.  (2) bekezdése szerint  jogi  kötelezettség, mely 

szerint  a számlát legalább 8 évig meg kell  őr izni  

5.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft-re,  mint Adatkezelőre vonatkozó a gazdasági  

reklámtevékenység alapvető feltételeiről  és korlátairól  szóló 2008. évi  XLVIII.  

törvény 6.§.  (5) bekezdése szerinti  jogi  kötelezettség, mely szer int  a reklám 

küldésére vonatkozóan hozzájáruló nyilatkozatot  tevő személyek személyes 

adatairól  nyilvántartást  kell  vezetni  

6.  Érintett  hozzájárulása, amennyiben az Érintett  hozzájárulását  adta személyes 

adatai  kezeléséhez  

-  szerződéses jogviszony megszűnését követően:  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezetts égek teljesítése a Ptk. 

6:22.§ -a alapján, mely szerint  a követelések 5 év alatt  évülnek el    

2.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft -re,  mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről  szóló 

2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint  jogi kötelezettség: számlát  

legalább 8 évig meg kell  őrizni  

3.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft,  mint Adatkezelő által  szerződésben vállalt  jótállás 

biztosítása a Ptk. 6:171.§ -6:173.§.:  2 vagy 10 év.  

 

c)  adatkezelés időtartalma:  
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a.  kizárólag telefonos egyeztetés esetén, ajánlatkérés nélkül:  a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  

mint Adatkezelő abban az esetben,  ha az Érintett  a kizárólag telefonos beszélgetést  

követően közli ,  hogy nem tart  igényt ajánlatra –  úgy az Adatkezelő az Érintett  ál tal  

megadott  személyes adatokat  a telefonos beszélgetést  követően késedelem nélkül  

törl i  

b.  ajánlatkérés esetén, szerződéskötés hiányában: a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  

Adatkezelő abban az esetben, ha az Érintett  ajánlatot  kér az Adatkezelőtől ,  úgy az 

Adatkezelő a Ptk. 6:64.§ -ban (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével  

törl i  az Érintett  ál tal  megadott  személyes adatokat az alábbiak szerint:   

  személyes ajánlat  adás esetében: ha az Érintett  az ajánlat  tételét  követően 

akként nyilatkozik, hogy nem fogadja el  az ajánlatot  –  úgy az Adatkezelő az 

Érintett  ál tal  megadot t  személyes adatokat a visszautasítás közlését  követően 

késedelem nélkül  törl i  

  személyes ajánlat  adás esetében: ha az Érintett  az ajánlat  tételét  követően nem 

nyilatkozik, mert  a nyilatkozattételre határidőt kér –  úgy abban az esetben, ha 

az Érintett  vállalása ellenére az ajánlat köz lését  követő 30.  napig nem 

nyilatkozik,  az Adatkezelő az ajánlat  közlését  követő 30.  nap eltel tével törl i  az 

Érintett  ál tal  megadott  személyes adatokat  

  telefonon tett  ajánlat esetében: amennyiben az Érintett  visszautasítja az 

ajánlatot  –  úgy az Adatkezelő  az Érintett  ál tal  megadott  személyes adatokat a  

visszautasítás közlését  követően késedelem nélkül törl i  

  telefonon tett  ajánlat  esetében: amennyiben az Érintett  nem nyilatkozik –  úgy 

abban az esetben,  ha az Érintett  az ajánlat  közlését  követő 30.  napig nem  

nyilatkozik,  az Adatkezelő az ajánlat  közlését  követő 30.  nap eltel tével törl i  az 

Érintett  ál tal  megadott  személyes adatokat  

  e-mail útján tet t  ajánlat  esetében: amennyiben az Érintett  visszautasítja az 

ajánlatot  –  úgy az Adatkezelő az Érintett  ál tal  mega dott  személyes adatokat a  

visszautasítás közlését  követően késedelem nélkül törl i  

  e-mail útján tet t  ajánlat  esetében: amennyiben az Érintett  nem nyilatkozik –  úgy 

abban az esetben,  ha az Érintett  az ajánlat  közlését  követő 30.  napig nem 

nyilatkozik,  az Ada tkezelő az ajánlat  közlését  követő 30.  nap eltel tével törl i  az 

Érintett  ál tal  megadott  személyes adatokat  

c.  szerződéskötés esetén: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési  

idő eltel téig, azzal ,  hogy a számlát a számvitelről  szóló 2000. évi  C. törvény 169.§.  

(1) bekezdése szerint  jogi kötelezettség tel jesítése céljából legalább 8 évig meg kell  

őrizni,  i l letve azzal,  hogy amennyiben a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő 

10 éves jótállást  vállal t ,  úgy az adatokat 10 évig kell  kezelni .  

 

2)  Száll í tási  cím:  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  szerződés megkötése előtt :  kizárólag irányítószám és település megjelölésével  

1.  Érintett  részére ajánlat  adása  

-  szerződéses jogviszony fennállása alatt :   

1.  Érintettel  a szerződés megkötése  

2.  Érintett  részére az álta la megrendelt  szolgáltatás nyúj tása  

3.  Érintett  részére számla kibocsátása  

4.  Érintett  részére kibocsátott  számla megőrzése  
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-  szerződéses jogviszony megszűnését követően:  

1.  szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  az Adatkezelő által  vállal t  jótállási  kötelezet tség tel jesítése  

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  szerződés megkötése előtt :  kizárólag irányítószám és település megjelölésével  

1.  Érintettel  részére ajánlat  küldése:  Ptk. 6:64.§ (1) bekezdése  

2.  Érintett  hozzájárulása, amennyiben az Érintett  hozzájárulását  adta személyes 

adatai  kezeléséhez  

-  szerződéses jogviszony fennállása alatt :   

1.  Érintettel  szerződés létrejötte:  Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése  

2.  Érintettel  létrejött  szerződés tel jesítése:  Ptk.  6:123.§.  (1) bekezdése  

3.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft -re,  mint Adatkezelőre vonatkozó,  az általános fogalmi 

adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159.§. (1) bekezdése és a 169.§. e)  

pontja szerinti  jogi kötelezettség tel jesítése, mely szerint  az adóalany köteles  

számla kibocsátására, melynek kötelező tartalmi eleme a szolgáltatást  

igénybevevő neve  

4.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft -re,  mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről  szóló 

2000. évi  C.  törvény 169.§.  (2) bekezdése szerint  jogi  kötelezettség, mely 

szerint  a számlát legalább 8 évig meg kell  őr izni  

5.  Érintett  hozzájárulása, amennyiben az Érintett  hozzájárulását  adta személyes 

adatai  kezeléséhez  

-  szerződéses jogviszony megszűnését követően:  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 

6:22.§ -a alapján, mely szerint  a követelések 5 év alatt  évülnek el    

2.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft -re,  mint Adatkezelőre vonatkozó, a számvitelről  szóló 

2000. évi C. törvény 169.§. (2) bekezdése szerint  jogi kötelezettség: számlát  

legalább 8 évig meg kell  őrizni  

3.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft,  mint Adatkezelő által  szerződésben vállalt  jótállás 

biztosítása a Ptk. 6:171.§ -6:173.§.:  2 vagy 10 év.  

 

c)  adatkezelés időtartalma:  

-  ajánlatkérés esetén, szerződéskötés hiányában: a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  

Adatkezelő abban az esetben, ha az Érintett  ajánlatot  kér az Adatkezelőtől ,  úgy az 

Adatkezelő a Ptk. 6:64.§ -ban (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével  

törl i  az Érintett  ál tal  megadott  személyes adatokat az alábbiak szerint:   

  személyes ajánlat  adás esetében: ha az Érintett  az ajánlat  tételét  követően 

akként nyilatkozik, hogy nem fogadja el  az ajánlatot  –  úgy az Adatkezelő az 

Érintett  ál tal  megadot t  személyes adatokat a visszautasítás közlését  követően 

késedelem nélkül  törl i  

  személyes ajánlat  adás esetében: ha az Érintett  az ajánlat  tételét  követően nem 

nyilatkozik, mert  a nyilatkozattételre határidőt kér  –  úgy abban az esetben, ha 

az Érintett  vállalása ellenére az ajánlat közlését  követő 30.  napig nem 

nyilatkozik,  az Adatkezelő az ajánlat  közlését  követő 30.  nap eltel tével törl i  az 

Érintett  ál tal  megadott  személyes adatokat  

  telefonon tett  ajánlat esetében: amennyiben az Érintett  visszautasítja az 

ajánlatot  –  úgy az Adatkezelő az Érintett  ál tal  megadott  személyes adatokat a  

visszautasítás közlését  követően késedelem nélkül törl i  
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  telefonon tett  ajánlat  esetében: amennyiben az Érintett  nem nyilatkozik –  úgy 

abban az esetben,  ha az Érintett  az ajánlat  közlését  követő 30.  napig nem 

nyilatkozik,  az Adatkezelő az ajánlat  közlését  követő 30.  nap eltel tével törl i  az 

Érintett  ál tal  megadott  személyes adatokat  

  e-mail útján tet t  ajánlat  esetében: amennyiben az Érinte tt  visszautasítja az 

ajánlatot  –  úgy az Adatkezelő az Érintett  ál tal  megadott  személyes adatokat a  

visszautasítás közlését  követően késedelem nélkül törl i  

  e-mail útján tet t  ajánlat  esetében: amennyiben az Érintett  nem nyilatkozik –  úgy 

abban az esetben,  ha  az Érintett  az ajánlat  közlését  követő 30.  napig nem 

nyilatkozik,  az Adatkezelő az ajánlat  közlését  követő 30.  nap eltel tével törl i  az 

Érintett  ál tal  megadott  személyes adatokat  

-  szerződéskötés esetén: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elév ülési  

idő eltel téig, azzal ,  hogy a számlát a számvitelről  szóló 2000. évi C. törvény 169.§.  

(1) bekezdése szerint  jogi kötelezettség tel jesítése céljából legalább 8 évig meg kell  

őrizni,  i l letve azzal,  hogy amennyiben a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő 

10 éves jótállást  vállal t ,  úgy az adatokat 10 évig kell  kezelni .  

 

3)  Érintett  e -mail címe  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  szerződés megkötése előtt :  

1.  Érintett  azonosítása  

2.  Érintettel  való kapcsolattartás   

3.  Érintett  részére ajánlat  adása  

-  szerződéses jogviszony fennállása alatt :   

1.  Érintett  azonosítása  

2.  Érintettel  való kapcsolattartás   

3.  Érintettel  a szerződés megkötése  

4.  Érintett  részére az álta la megrendelt  szolgáltatás nyúj tása  

5.  Érintett  részére hírlevél küldése  

-  szerződéses jogviszony megszűnését követően:  

1.  szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  az Adatkezelő által  vállal t  jótállási  kötelezet tség tel jesítése  

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  szerződés megkötése előtt :  

1.  Érintettel  részére ajánlat  küldése:  Ptk. 6:64.§ (1) bekezdése  

2.  Érintett  hozzájárulása, amennyiben az Érintett  hozzájárulását  adta személyes 

adatai  kezeléséhez  

-  szerződéses jogviszony fennállása alatt :   

1.  Érintettel  szerződés létrejötte:  Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése  

2.  Érintettel  létrejött  szerződés tel jesít ése:  Ptk.  6:123.§.  (1) bekezdés  

3.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft -re,  mint Adatkezelőre vonatkozó a gazdasági  

reklámtevékenység alapvető feltételeiről  és korlátairól  szóló 2008. évi  XLVIII.  

törvény 6.§.  (5) bekezdése szerinti  jogi  kötelezettség, mely szer int  a reklám 

küldésére vonatkozóan hozzá járuló nyilatkozatot  tevő személyek személyes 

adatairól  nyilvántartást  kell  vezetni  
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4.  Érintett  hozzájárulása, amennyiben az Érintett  hozzájárulását  adta személyes 

adatai  kezeléséhez  

-  szerződéses jogviszony megszűnését követően:  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 

6:22.§ -a alapján, mely szerint  a követelések 5 év alatt  évülnek el    

2.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft,  mint Adatkezelő által  szerződésben vállalt  jótállás 

biztosítása a Ptk. 6:171.§ -6:173.§.:  2 vagy 10 év.  

 

c)  adatkezelés időtartalma:  

-  ajánlatkérés esetén, szerződéskötés hiányában: a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  

Adatkezelő abban az esetben, ha az Érintett  ajánlatot  kér az Adatkezelőtől ,  úgy az 

Adatkezelő a Ptk. 6:64.§ -ban (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevé telével  

törl i  az Érintett  ál tal  megadott  személyes adatokat az alábbiak szerint:   

  személyes ajánlat  adás esetében: ha az Érintett  az ajánlat  tételét  követően 

akként nyilatkozik, hogy nem fogadja el  az ajánlatot  –  úgy az Adatkezelő az 

Érintett  ál tal  megadot t  személyes adatokat a visszautasítás közlését  követően 

késedelem nélkül  törl i  

  személyes ajánlat  adás esetében: ha az Érintett  az ajánlat  tételét  követően nem 

nyilatkozik, mert  a nyilatkozattételre határidőt kér –  úgy abban az esetben, ha 

az Érintett  válla lása ellenére az ajánlat közlését  követő 30.  napig nem 

nyilatkozik,  az Adatkezelő az ajánlat  közlését  követő 30.  nap eltel tével törl i  az 

Érintett  ál tal  megadott  személyes adatokat  

  telefonon tett  ajánlat esetében: amennyiben az Érintett  visszautasítja az 

a jánlatot  –  úgy az Adatkezelő az Érintett  ál tal  megadott  személyes adatokat a  

visszautasítás közlését  követően késedelem nélkül törl i  

  telefonon tett  ajánlat  esetében: amennyiben az Érintett  nem nyilatkozik –  úgy 

abban az esetben,  ha az Érintett  az ajánlat  k özlését  követő 30.  napig nem 

nyilatkozik,  az Adatkezelő az ajánlat  közlését  követő 30.  nap eltel tével törl i  az 

Érintett  ál tal  megadott  személyes adatokat  

  e-mail útján tet t  ajánlat  esetében: amennyiben az Érintett  visszautasítja az 

ajánlatot  –  úgy az Adatkezelő az Érintett  ál tal  megadott  személyes adatokat a  

visszautasítás közlését  követően késedelem nélkül törl i  

  e-mail útján tet t  ajánlat  esetében: amennyiben az Érintett  nem nyilatkozik –  úgy 

abban az esetben,  ha az Érintett  az ajánlat  közlését  követő 30.  n apig nem 

nyilatkozik,  az Adatkezelő az ajánlat  közlését  követő 30.  nap eltel tével törl i  az 

Érintett  ál tal  megadott  személyes adatokat  

-  szerződéskötés esetén: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési  

idő eltel téig, azzal ,  hogy amennyiben a  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő 10 

éves jótállást  vállal t ,  úgy az adatokat  10 évig kell  kezelni .  

 

4)  Érintett  telefonszáma  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  szerződés megkötése előtt :  

1.  Érintett  azonosítása  

2.  Érintettel  való kapcsolattartás   

3.  Érintett  részére ajánlat  adása  

-  szerződéses jogviszony fennállása alatt :   
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1.  Érintett  azonosítása  

2.  Érintettel  való kapcsolattartás   

3.  Érintettel  a szerződés megkötése  

4.  Érintett  részére az álta la megrendelt  szolgáltatás nyúj tása  

-  szerződéses jogviszony megszűnését követően:  

1.  szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  az Adatkezelő által  vállal t  jótállási  kötelezet tség tel jesítése  

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  szerződés megkötése előtt :  

1.  Érintettel  részére ajánlat  küldése:  Ptk. 6:64.§ (1) bekezdése  

2.  Érintett  hozzájárulása, amennyiben az Érintett  hozzájárulását  adta személyes 

adatai  kezeléséhez  

-  szerződéses jogviszony fennállása alatt :   

1.  Érintettel  szerződés létrejötte:  Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése  

2.  Érintettel  létrejött  szerződés tel jesítése:  Ptk.  6:123.§.  (1) bekezdése  

3.  Érintett  hozzájárulása, amennyiben az Érintett  hozzájárulását  adta személyes 

adatai  kezeléséhez  

-  szerződéses jogviszony megszűnését követően:  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 

6:22.§ -a alapján, mely szerint  a követelések 5 év  alatt  évülnek el    

2.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft,  mint Adatkezelő által  szerződésben vállalt  jótállás 

biztosítása a Ptk. 6:171.§ -6:173.§.:  2 vagy 10 év.  

 

c)  adatkezelés időtartalma:  

-  kizárólag telefonos egyeztetés esetén, ajánlatkérés nélkül:  a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  

mint Adatkezelő abban az esetben,  ha az Érintett  a kizárólag telefonos beszélgetést  

követően közli ,  hogy nem tart  igényt ajánlatra –  úgy az Adatkezelő az Érintett  ál tal  

megadott  személyes adatokat  a telefonos beszélgetést  követően késedelem nélkül  

törl i  

-  ajánlatkérés esetén, szerződéskötés hiányában: a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  

Adatkezelő abban az esetben, ha az Érintett  ajánlatot  kér az Adatkezelőtől ,  úgy az 

Adatkezelő a Ptk. 6:64.§ -ban (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével  

törl i  az Érintett  ál tal  megadott  személyes adatokat az alábbiak szerint:   

  személyes ajánlat  adás esetében: ha az Érintett  az ajánlat  tételét  követően 

akként nyilatkozik, hogy nem fogadja el  az ajánlatot  –  úgy az Adatkezelő az 

Érintett  ál tal  megadot t  személyes adatokat a visszauta sítás közlését  követően 

késedelem nélkül  törl i  

  személyes ajánlat  adás esetében: ha az Érintett  az ajánlat  tételét  követően nem 

nyilatkozik, mert  a nyilatkozattételre határidőt kér –  úgy abban az esetben, ha 

az Érintett  vállalása ellenére az ajánlat közlésé t  követő 30.  napig nem 

nyilatkozik,  az Adatkezelő az ajánlat  közlését  követő 30.  nap eltel tével törl i  az 

Érintett  ál tal  megadott  személyes adatokat  

  telefonon tett  ajánlat esetében: amennyiben az Érintett  visszautasítja az 

ajánlatot  –  úgy az Adatkezelő az Érintett  ál tal  megadott  személyes adatokat a  

visszautasítás közlését  követően késedelem nélkül törl i  
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  telefonon tett  ajánlat  esetében: amennyiben az Érintett  nem nyilatkozik –  úgy 

abban az esetben,  ha az Érintett  az ajánlat  közlését  követő 30.  napig nem 

nyi latkozik,  az Adatkezelő az ajánlat  közlését  követő 30.  nap eltel tével törl i  az 

Érintett  ál tal  megadott  személyes adatokat  

  e-mail útján tet t  ajánlat  esetében: amennyiben az Érintett  visszautasítja az 

ajánlatot  –  úgy az Adatkezelő az Érintett  ál tal  megadot t  személyes adatokat a  

visszautasítás közlését  követően késedelem nélkül törl i  

  e-mail útján tet t  ajánlat  esetében: amennyiben az Érintett  nem nyilatkozik –  úgy 

abban az esetben,  ha az Érintett  az ajánlat  közlését  követő 30.  napig nem 

nyilatkozik,  az Adatkezelő az ajánlat  közlését  követő 30.  nap eltel tével törl i  az 

Érintett  ál tal  megadott  személyes adatokat  

-  szerződéskötés esetén: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési  

idő eltel téig, azzal ,  hogy a számlát a számvitelről  szóló 2000. évi C.  törvény 169.§.  

(1) bekezdése szerint  jogi kötelezettség tel jesítése céljából legalább 8 évig meg kell  

őrizni,  i l letve azzal,  hogy amennyiben a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő 

10 éves jótállást  vállal t ,  úgy az adatokat 10 évig kell  kezelni .  

 

B) Kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, az adatkezelés jogalapja és  az 

adatkezelés időtartama a kizárólag Hírlevélre feliratkozók vonatkozásában:  

 

1.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzat  

V.B) 3.  pontjában meghatározott  személyes adatok szolgáltatása a Hírlevél küldésének a 

feltétele .  Az Érintett  köteles ezeket a személyes adatokat megadni,  az adatszolgáltatás  

elmaradásának a következménye ugyanis ,  hogy ezen személyes adatok nélkül  a  MEGA -

TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő az Érintett  részére a Hírlevelet  nem tudja megküldeni.   

 

2.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy az  Érintett  felelős azért ,  hogy az 

általa megadott  adatok a valóságnak megfelelnek. A MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint 

Adatkezelő az Érintett  ál tal  megadatt  adatok valódiságát csak annyiban ellenőrzi ,  

amennyiben arra a közhiteles nyilvántartásokba való betekintési  j ogosultsága alapján 

lehetősége van.  

 

3.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.,  mint Adatkezelő az Érintett alábbi , Hírlevélre feliratkozás 

során megadott személyes adatait kezeli:  

 

1)  Érintett  neve:  

 

a)  adatkezelés célja:   

1.   Érintett  részére hírlevél küldése  

b)  adatkezelés jogalapja:   

1.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft -re,  mint Adatkezelőre vonatkozó a gazdasági 

reklámtevékenység alapvető feltételeiről  és korlátairól  szóló 2008. évi XLVIII.  

törvény 6.§. (5) bekezdése szerinti  jogi kötelezettség, mely szerint  a reklám 

küldésére vonatkozóan hozzájáruló nyilatkozatot  tevő személyek személyes 

adatairól  nyilvántartást  kell  vezetni  

2.  Érintett  hozzájárulása  

 

c)  adatkezelés időtartalma: az Érintett  Hírlevélről  leiratkozó nyilatkozatáig  
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2)  Érintett  e -mail címe:  

 

a)  adatkezelés célja:   

1.   Érintett  részére hírlevél küldése  

b)  adatkezelés jogalapja:   

1.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft -re,  mint Adatkezelőre vonatkozó a gazdasági 

reklámtevékenység alapvető feltételeiről  és korlátairól  szóló 2008. évi XLVIII.  

törvény 6.§. (5) bekezdése szerinti  jogi kötelezettség , mely szerint  a reklám 

küldésére vonatkozóan hozzájáruló nyilatkozatot  tevő személyek személyes 

adatairól  nyilvántartást  kell  vezetni  

2.  Érintett  hozzájárulása  

c)  adatkezelés időtartalma: az Érintett  Hírlevélről  leiratkozó nyilatkozatáig  

 

4.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy az V.B) .3. pontban meghatározott 

személyes adataikat  kizárólag elektronikus úton kezeli ,  papír alapon nem.  

 

C)  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.,  mint Adatkezelő a Referenciát nyújtó és a Hozzászóló 

Érintettek  alábbi személyes adatait kezeli:  

 

A.  Referenciát  nyúj tó Érintettek személyes adatainak kezeléséről:   

 

1.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzat  

V.C) A. 3. pontjában meghatározott  adatok szolgáltatása a szerződés kötésének előfeltétele,  

a szerződéses jogviszony fennmaradásának a feltétele.  A Felhasználó,  mint Érintett 

köteles ezeket a személyes adatokat megadni,  az adatszolgáltatás elmaradásának a 

következménye ugyanis,  hogy ezen személyes adatok nélkül a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft.,  mint 

Adatkezelő és a Felhasználó, mint Érintett  között i  szerződéses jogviszony nem jön létre,  

i l letve a már létrejött  szerződéses jogviszony megszűnik.   

 

2.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy az  Érintett  felelős azért ,  hogy az 

általa megadott  adatok a valóságnak megfelelnek. A MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint 

Adatkezelő az Érintett  ál tal  megadatt  adatok valódiságát csak annyiban ellenőrzi ,  

amennyiben arra a közhiteles nyilvántartásokba való betekintési  jogosultsága alapján 

lehetősége van.  

 

3.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.,  mint Adatkezelő a referenciát adó Érintettek alábbi  

személyes adatait kezeli:  

 

1)  Érintett  neve  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  szerződéses jogviszony fennállása alatt :   

1.  Érintett  azonosítása  

2.  Érintettel  való kapcsolattartás   

3.  Érintettel  a szerződés megkötése nevének, képmásának és  véleményének 

közzététele tárgyában  
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4.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő tevékenysége minőségéről  

Felhasználóinak véleménye útján nyúj tson referenciát  leendő Megrendelőinek a  

MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.  ál tal  nyúj tott  szolgáltatásokra vonatkozó további  

szerződéskötések érdekében  

-  szerződéses jogviszony megszűnését követően:  

1.  szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése  

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  szerződéses jogviszony fennállása alatt :   

1.  Érintettel  szerződés létrejötte:  Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése  

2.  Felhasználóval,  mint  Érintettel  létrejött  szerződés tel jesítése:  Ptk. 6:123.§.  (1) 

bekezdése  

3.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő jogos érdeke a további szerződések 

megkötésére  

4.  Érintett  szerződés mel lékleteként adott  ho zzájáruló nyilatkozata személyes adatai  

kezeléséhez  

-  szerződéses jogviszony megszűnését követően:  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§ -a  

alapján, mely szerint  a  követelések 5 év alatt  évülnek el    

 

c)  adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési  

idő eltel téig  

 

2)  Érintett  képmása  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  szerződéses jogviszony fennállása alatt :   

1.  Érintettel  a szerződés megkötése nevének, képmásának és  véleményének 

közzététele tárgyában  

2.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő tevékenysége minőségéről  

Felhasználóinak véleménye útján nyúj tson referenciát  leendő Megrendelőinek a  

MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.  ál tal  nyúj tott  szolgáltatásokra vonatkozó további  

szerződéskötések érdekében  

-  szerződéses jogviszony  megszűnését követően:  

1.  szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése  

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  szerződéses jogviszony fennállása alatt :   

1.  Érintettel  szerződés létrejötte:  Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése  

2.  Felhasználóval,  mint  Érintettel  létrejött  szerződés tel jesítése:  Ptk. 6:123.§.  (1) 

bekezdése  

3.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő jogos érdeke a további szerződések 

megkötésére  

4.  Érintett  szerződés mel lékleteként adott  hozzájáruló nyilatkozata személyes adatai  

kezeléséhez  

-  szerződéses jogviszony megszűnését követően:  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§ -a  

alapján, mely szerint  a  követelések 5 év alatt  évülnek el    
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c)  adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési  

idő eltel téig  

 

3)  Érintett  véleménye, mely adott  esetben tartalmazhat további személyes adatot  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  szerződéses jogviszony fennállása alatt :   

1.  Érintettel  a szerződés megkötése nevének, képmásának és  véleményének 

közzététele tárgyában  

2.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő tevékenysége minőségéről  

Felhasználóinak véleménye útján nyúj tson referenciát  leendő Megrendelőinek a  

MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.  ál tal  nyúj tott  szolgáltatásokra vonatkozó további  

szerződéskötések érdekében  

-  szerződéses jogviszony megszűnését követően:  

1.  szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése  

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  szerződéses jogviszony fennállása alatt :   

1.  Érintettel  szerződés létrejötte:  Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése  

2.  Felhasználóval,  mint  Érintettel  létrejött  szerződés tel jesítése:  Ptk. 6:123.§.  (1) 

bekezdése  

3.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő jogos érdeke a további szerződések 

megkötésére  

4.  Érintett  szerződés mel lékleteként adott  hozzájáruló nyilatkozata személyes adatai  

kezeléséhez  

-  szerződéses jogviszony megszűnését követően:  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§ -a  

alapján, mely szerint  a  követelések 5 év alatt  évülnek el    

 

c)  adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési  

idő eltel téig  

 

4)  Érintett  e -mail címe  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  szerződéses jogviszony fennállása alatt :   

1.  Érintett  azonosítása  

2.  Érintettel  kapcsolattar tás  

3.  Érintettel  a szerződés megkötése nevének, képmásának és  véleményének 

közzététele tárgyában  

4.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő tevékenysége minőségéről  

Felhasználóinak véleménye útján nyúj tson referenciát  leendő Megrendelőinek a  

MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.  ál tal  nyúj tott  szolgáltatásokra vonatkozó további  

szerződéskötések érdekében  

-  szerződéses jogviszony megszűnését követőe n:  

1.  szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése  

 

b)  adatkezelés jogalapja:   
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-  szerződéses jogviszony fennállása alatt :   

1.  Érintettel  szerződés létrejötte:  Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése  

2.  Felhasználóval,  mint  Érintettel  létrejött  szerződés tel jesítése:  Ptk. 6:123.§.  (1) 

bekezdése  

3.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő jogos érdeke a további szerződések 

megkötésére  

4.  Érintett  szerződés mel lékleteként adott  hozzájáruló nyilatkozata személyes adatai  

kezeléséhez  

-  szerződéses jogviszony megszűnését követően:  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§ -a  

alapján, mely szerint  a  követelések 5 év alatt  évülnek el    

 

c)  adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési  

idő eltel téig  

 

4.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy az V.C) A. 3. pontban 

meghatározott  személyes adatait  kizárólag elektronikus úton kezeli ,  papír alapon nem.  

 

B.  Hozzászólók személyes adatainak kezeléséről:   

 

1.  A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzat  

V.C) B.3. pontjában meghatározott  adatok szolgáltatása feltétele annak, hogy az Érintett 

hozzászólását  közzé tegye a  www.mega-toloajto.hu  weboldalon .  A Felhasználó, mint 

Érintett  köteles ezeket  a személyes adatokat megadni,  az adatszolgáltatás elmaradásának a 

következménye ugyanis,  hogy ezen személyes adatok nélkül  a hozzászólását  nem teheti  

közzé a www.mega-toloajto.hu  weboldalon .  

 

2.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy az Érintett  felelős azért ,  hogy az 

általa megadott  adatok a valóságnak megfelelnek. A MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint 

Adatkezelő az Érintett  ál tal  megadatt  adatok valódiságát csak annyiban ellenőrzi ,  

amennyiben arra a közhiteles nyilvántartásokba való betekintési  jogosultsága alapján 

lehetősége van.  

 

3.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.,  mint Adatkezelő a Hozzászóló Érintettek alábbi személyes 

adatait kezeli:  

 

1)  Érintett  neve  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  szerződéses jogviszony fennállása alatt :   

1.  Érintett  azonosítása  

2.  Érintett  hozzászólásának közlése  

-  szerződéses jogviszony megszűnését követően:  

1.  szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése  

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  szerződéses jogviszony fennállása alatt :   

1.  Érintettel  szerződés létrejötte:  Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése  
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2.  Érintettel  létrejött  szerződés tel jesítése:  Ptk.  6:123.§.  (1) bekezdése  

3.  Érintett  hozzájáruló nyilatkozata személyes adatai  kezeléséhez  

-  szerződéses jogviszony megszűnését követően:  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§ -a  

alapján, mely szerint  a  követelések 5 év alatt  évülnek el    

 

c)  adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő  5 éves elévülési  

idő eltel téig  

 

2)  Érintett  hozzászólása, mely adott  esetben tartalmazhat további személyes adatot  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  szerződéses jogviszony fennállása alatt :   

1.  Érintett  hozzászólásának közlése  

-  szerződéses jogviszony megszűnését követően:  

1.  szerződésből eredő esetleges igények érvényesítése  

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  szerződéses jogviszony fennállása alatt :   

1.  Érintettel  szerződés létrejötte:  Ptk. 6:63.§ (2) bekezdése  

2.  Érintettel  létrejött  szerződés tel jesítése:  Ptk.  6:123.§.  (1) bekezdése  

3.  Érintett  hozzájáruló nyilatkozata személyes adatai  kezeléséhez  

-  szerződéses jogviszony megszűnését követően:  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a Ptk. 6:22.§ -a  

alapján, mely szerint  a  követelések 5 év alatt  évülnek el    

 

c)  adatkezelés időtartalma: szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési  

idő eltel téig  

 

4.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy az V.C) B.3. pontban 

meghatározott  személyes adatait  kizárólag elektronikus úton kezeli ,  papír alapon nem.  

 

D)  A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő a Munkavállalók alábbi személyes adatait 

kezeli:  

 

1.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzat  

V.D) 6. pontjában meghatározott  személyes adatok szolgáltatása a munkaviszony 

létesítésének előfeltétele,  továbbá a munkaviszony fennmaradásának a feltétele . A 

Munkavállaló, mint  Érintett  köteles ezeket a személyes adatokat megadni,  az 

adatszolgáltatás elmaradásának a következménye ugyanis,  hogy ezen személyes adatok 

nélkül a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és a Munkavállaló, mint Érintetett  között i 

munkaviszony nem jön létre,  i l letve a már lét rejött  munkaviszony megszűnik.   

 

2.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő kötelezettséget vállal  arra,  hogy a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 10.§. (1) bekezdése értelmében csak olyan 

személyes adat közlését kéri a Munkavállalótól,  mint Érintettől ,  amely a személyiségi  

joga i t  nem sért i ,  és amely a munkaviszony létesítése, tel jesítése és megszűnése 

szempontjából lényeges.  
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3.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő az Adatkezelési  Tájékoztatóval,  melyet minden 

Munkavállalójának, mint Érintettnek átad, eleget tesz a Munka Törvénykö nyvéről szóló 

2012.  évi I.  törvény 10.§. (2)  bekezdése szerinti  kötelezettségének,  azzal,  hogy tájékoztatja 

a Munkavállalóit ,  mint Érintetteket a személyes adataik kezeléséről.   

 

4.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy a Munkavállalóra vonatkozó  

személyes adatot csak törvényben meghatározott esetben vagy a Munkavállaló, mint 

Érintett hozzájárulásával közöl harmadik személyekkel.   
 

5.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy a Munkavállaló, mint Érintett 

felelős azért ,  hogy az általa megadott  adatok a valóságnak megfelelnek .   

 

6.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.,  mint Adatkezelő a Munkavállaló, mint Érintett alábbi 

személyes adatait kezeli :   

 

1)  Neve 

 

a)  adatkezelés célja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  Munkavállaló, mint Érintett  azonosítása  

2.  kapcsolattartás  

3.  munkaviszony létesítése  

4.  munkaviszony fennmaradása  

5.  munkáltató által i  bérfizetési  kötelezettség tel jesítése  

6.  Érintett  táppénz igénybevétele  

7.  Érintett ,  csecsemőgondozás díj  igénybevétele (CSED)  

8.  Érintett  gyermekgondozási  díj  igénybevétele (GYED)  

9.  Érintett  családi adókedvezmény igénybevétele  

10.  munkaviszony megszűntetése, megszűnése  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése   

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  munkaszerződés megkötése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 

42.§. (1) bekezdése alapján  

2.  munkaszerződés tel jesítése, a munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása és 

kötelezettségek teljesítése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény  

alapján  

3.  adatbejelentési  kötelezettség tel jesítése az elsőfokú adó -és vámhatóság felé:  az 

adózás rendjéről szóló 2017. évi  CL. törvény 1. melléklete értelmében  

4.  217/1997 (XII.1.)  Korm.rendelet  a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 

1997.  évi LXXXIII.  törvény végrehaj tásáról,  melynek értelmében, amennyiben a  

Munkavállaló, mint Érintett  táppénzt igényel,  úgy a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint 

Munkáltató köteles megküldeni az i l letékes Járási  Hivatalnak a  Foglalkoztatói  

Igazolást  és a  táppénzre vonatkozó kér elmet   
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5.  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII.  törvény 40.§. -

42.§.-a rendelkezik a csecsemőgondozásidíjra való jogosultság fel tételeiről   

6.  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 42/A -

42/F.§. -a rendelkezik a gyermekgondozási  díjra való jogosultság feltételeiről   

7.  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 29/A -29/B.§ -a  

rendelkezik a családi adókedvezmény feltételeiről   

8.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben a Munkavállaló,  mint  

Érintett  aláírta és a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. -nek,  mint Adatkezelőnek átadta  a 

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012 . évi I.  törvény 286.§.  (1) bekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el    

2.  munkaügyi  iratok maradandó értékű iratok a  közokiratról ,  a  közlevéltárakról és  a  

magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény 3.§.  j )  pontja  

értelmében figyelemmel arra,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, és  más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető 

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  

 

c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  

 

2)  Születési  neve  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  Munkavállaló, mint Érintett  azonosítása  

2.  munkaviszony létesítése  

3.  munkaviszony fennmaradása  

4.  Érintett ,  csecsemőgondozás díj  igénybevétele (CSED)  

5.  Érintett  gyermekgondozási  díj  igénybevétele (GYED) 

6.  munkaviszony megszűntetése, megszűnése  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése   

 

b)  adatkezelés jogalapja:  

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  munkaszerződés megkötése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 

42.§. (1) bekezdése alapján  

2.  munkaszerződés tel jesítése, a munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása és 

kötelezettségek teljesítése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény 

alapján  

3.  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII.  törvény 40.§. -

42.§.-a rendelkezik a csecsemőgondozási  díj ra való jogosultság fel tételeiről   

4.  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 42/A -

42/F.§. -a rendelkezik a gyermekgondozási  díjra való jogosultság feltételeiről   
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5.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben a Munkavállaló,  mint  

Érintett  aláírta és a  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. -nek,  mint Adatkezelőnek átadta  a 

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 286.§.  (1) b ekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el    

2.  munkaügyi  iratok maradandó értékű iratok a  közokiratról ,  a  közlevéltárakról és  a  

magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény 3.§.  j )  pontja 

értelmében figyelemmel arra,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, és  más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető 

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  

 

c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  

 

3)  Születési  helye és ideje  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  Munkavállaló, mint Érintett  azonosítása  

2.  munkaviszony létesítése  

3.  munkaviszony fennmaradása  

4.  Érintett  táppénz igénybevétele céljából:  a születési  idő  

5.  Érintett  gyermekgondozási  díj  igénybevétele (GYED)  

6.  munkaviszony megszűntetése, megszűnése  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése   

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  munkaszerződés megkötése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 

42.§. (1) bekezdése alapján  

2.  munkaszerződés tel jesítése, a munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása és 

kötelezettségek teljesítése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény 

alapján  

3.  adatbejelentési  köteleze ttség tel jesítése az elsőfokú adó -és vámhatóság felé:  az 

adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklete értelmében a születési  

idő  

4.  217/1997 (XII.1.)  Korm.rendelet  a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 

1997.  évi LXXXIII.  törvény végrehaj tásáról,  melynek értelmében, amennyiben a  

Munkavállaló, mint Érintett  táppénzt igényel,  úgy a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint 

Munkáltató köteles megküldeni az i l letékes Járási  Hivatalnak a  Foglalkoztatói  

Igazolást  és a  táppénzre vonatkozó kérelmet  a születési  idő vonatkozásában  

5.  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 42/A -

42/F.§. -a rendelkezik a gyermekgondozási  díjra való jogosultság feltételeiről   
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6.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben a Munkavállaló,  mint  

Érintett  aláírta és a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. -nek,  mint Adatkezelőnek átadta  a 

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 286.§.  (1) bekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el    

2.  munkaügyi  iratok maradandó értékű iratok a  közokiratról ,  a  közlevéltárakról és  a  

magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény 3.§.  j )  pontja 

értelmében figyelemmel arra,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, és  más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető  

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  

 

c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  

 

4)  Anyja születési  neve  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  Munkavállaló, mint Érintett  azonosítása  

2.  munkaviszony létesítése  

3.  munkaviszony fennmaradása  

4.  Érintett  gyermekgondozási  díj  igénybevétele (GYED)  

5.  munkaviszony megszűntetése, megszűnése  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése   

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  munkaszerződés megkötése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 

42.§. (1) bekezdése alapján  

2.  munkaszerződés tel jesítése, a munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása és  

kötelezettségek teljesít ése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény 

alapján  

3.  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 42/A -

42/F.§. -a rendelkezik a gyermekgondozási  díjra való jogosultság feltételeiről   

4.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzáj árulása, amennyiben a Munkavállaló, mint 

Érintett  aláírta és a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. -nek,  mint Adatkezelőnek átadta a  

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 286.§.  (1) bekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el    
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2.  munkaügyi  iratok maradandó értékű iratok a  közokiratról ,  a  közlevéltárakról és  a  

magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény 3.§.  j )  pontja 

értelmében figyelemmel arra,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, és  más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető 

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  

 

c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  

 

5)  Adóazonosító jele  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  munkaviszony létesítése  

2.  munkaviszony fennmaradása  

3.  Érintett  táppénz igénybevétele  

4.  Érintett  családi adókedvezmény igénybevétele  

5.  munkaviszony megszűntetése, megszűnése  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése   

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  munkaszerződés megkötése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 

42.§. (1) bekezdése alapján  

2.  munkaszerződés tel jesítése, a munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása és 

kötelezettségek teljesítése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény 

alapján  

3.  adatbejelentési  kötelezettség tel jesítése az elsőfokú adó -és vámhatóság felé:  az 

adózás rendjéről szóló 2017. évi  CL. törvény 1. melléklete értelmében  

4.  217/1997 (XII.1.)  Korm.rendelet  a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 

1997.  évi LXXXIII.  törvény végrehaj tásáról,  melynek értelmében, amennyiben a  

Munkavállaló, mint Érintett  táppénzt igényel,  úgy a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint 

Munkáltató köteles megküldeni az i l let ékes Járási  Hivatalnak a  Foglalkoztatói  

Igazolást  és a  táppénzre vonatkozó kérelmet   

5.  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 29/A -29/B.§ -a  

rendelkezik a családi adókedvezmény feltételeiről   

6.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzájárulása, amennyi ben a Munkavállaló,  mint  

Érintett  aláírta és a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. -nek,  mint Adatkezelőnek átadta  a 

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 286.§.  (1) bekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el    
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2.  munkaügyi  iratok maradandó értékű iratok a  közokirat ról ,  a  közlevéltárakról és  a  

magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény 3.§.  j )  pontja 

értelmében figyelemmel arra,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, és  más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerh ető 

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  

 

c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  

 

6)  TAJ száma  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  munkaviszony létesítése  

2.  munkaviszony fennmaradása  

3.  Érintett  táppénz igénybevétele  

4.  Érintett ,  csecsemőgondozás díj  igénybevétele (CSED)  

5.  Érintett  gyermekgondozási  díj  igénybevétele (GYED)  

6.  munkaviszony megszűntetése, megszűnése  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése   

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  munkaszerződés megkötése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 

42.§. (1) bekezdése alapján  

2.  munkaszerződés tel jesítése, a munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása és 

kötelezettségek teljesítése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény 

alapján  

3.  adatbejelentési  kötelezettség tel jesítése az elsőfokú adó -és vámhatóság felé:  az 

adózás rendjéről szóló 2017. évi  CL. törvény 1. melléklete értelmében  

4.  217/1997 (XII.1. )  Korm.rendelet  a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 

1997.  évi LXXXIII.  törvény végrehaj tásáról,  melynek értelmében, amennyiben a  

Munkavállaló, mint Érintett  táppénzt igényel,  úgy a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint 

Munkáltató köteles megküldeni az i l le tékes Járási  Hivatalnak a  Foglalkoztatói  

Igazolást  és a  táppénzre vonatkozó kérelmet   

5.  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII.  törvény 40.§. -

42.§.-a rendelkezik a csecsemőgondozási  díj ra való jogosultság fel tételeiről   

6.  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 42/A -

42/F.§. -a rendelkezik a gyermekgondozási  díjra való jogosultság feltételeiről   

7.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben a Munkavállaló,  mint  

Érintett  aláírta és a  MEGA -TOLÓAJTÓ  Kft . -nek,  mint Adatkezelőnek átadta  a 

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 286.§.  (1) bekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el    

http://www.mega-toloajto.hu/
https://mega-toloajto.hu/


       MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. 
www.mega-toloajto.hu  

„Nekünk szenvedélyünk a beépített bútorkészítés.” 
 

 

 

28 / 75 
 

2.  munkaügyi  iratok maradandó értékű iratok a  közokiratról ,  a  közlevéltárakról és  a  

magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény 3.§.  j )  pontja 

értelmében figyelemmel arra,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, és  más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető  

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  

c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  

 

7)  Biztosítási  jogviszony kezdete és megszűnése  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  munkaviszony létesítése  

2.  munkaviszony fennmaradása  

3.  Érintett  táppénz igénybevétele  

4.  Érintett ,  csecsemőgondozás díj  igénybevétele (CSED)  

5.  Érintett  gyermekgondozási  díj  igénybevétele (GYED)  

6.  munkaviszony megszűntetése, megszűnése  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényes ítése  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése   

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  munkaszerződés megkötése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 

42.§. (1) bekezdése alapján  

2.  munkaszerződés tel jesítése, a munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása és 

kötelezettségek teljesítése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény 

alapján  

3.  adatbejelentési  kötelezettség tel jesítése az elsőfokú adó -és vámhatóság felé:  az 

adózás rendjéről szóló 2017. évi  CL. törvény 1. melléklete ér telmében  

4.  217/1997 (XII.1.)  Korm.rendelet  a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 

1997.  évi LXXXIII.  törvény végrehaj tásáról,  melynek értelmében, amennyiben a  

Munkavállaló, mint Érintett  táppénzt igényel,  úgy a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint 

Munkáltató köteles megküldeni az i l letékes Járási  Hivatalnak a  Foglalkoztatói  

Igazolást  és a  táppénzre vonatkozó kérelmet   

5.  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII.  törvény 40.§. -

42.§.-a rendelkezik a csecsemőgondozási  díj ra való jogosultság fe l tételeiről   

6.  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 42/A -

42/F.§. -a rendelkezik a gyermekgondozási  díjra való jogosultság feltételeiről   

7.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben a Munkavállaló,  mint  

Érintett  aláírta és a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. -nek,  mint Adatkezelőnek átadta  a 

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény  286.§.  (1) bekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el    
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2.  munkaügyi  iratok maradandó értékű iratok a  közokiratról ,  a  közlevéltárakról és  a  

magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény 3.§.  j )  pontja 

értelmében figyelemmel arra,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, és  más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető 

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  

 

c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  

 

8)  Biztosítási  jogviszony megnevezése  

 

a)  adatkezelés célja:   

 

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  Érintett ,  csecsemőgondozás díj  igénybevétele (CSED)  

2.  Érintett  gyermekgondozási  díj  igénybevétele (GYES)  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése   

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII.  törvény 40.§. -

42.§.-a rendelkezik a csecsemőgondozási  díj ra való jogosultság fel tételeiről   

2.  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 42/A -

42/F.§. -a rendelkez ik a gyermekgondozási  díjra való jogosultság feltételeiről   

3.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben a Munkavállaló,  mint  

Érintett  aláírta és a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. -nek,  mint Adatkezelőnek átadta  a 

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 286.§.  (1) bekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el    

2.  munkaügyi  iratok maradandó é rtékű iratok a  közokiratról ,  a  közlevéltárakról és  a  

magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény 3.§.  j )  pontja 

értelmében figyelemmel arra,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, és  más forrásból nem vagy cs ak részlegesen megismerhető 

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  

 

c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  

 

9)  Biztosítási  jogviszonya kódja, valamint FEOR száma  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  munkaviszony létesítése  

2.  munkaviszony fennmaradása  

3.  munkaviszony megszűntetése, megszűnése  

-  munkaviszony megszűnését követően  
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1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése   

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  munkaszerződés megkötése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 

42.§. (1) bekezdése alapján  

2.  munkaszerződés tel jesítése, a munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása és 

kötelezettségek teljesítése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény  

alapján  

3.  adatbejelentési  kötelezettség tel jesítése az elsőfokú adó -és vámhatóság felé:  az 

adózás rendjéről szóló 2017. évi  CL. törvény 1. melléklete értelmében  

4.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben a Munkavállaló,  mint  

Érintett  aláírta és a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. -nek,  mint Adatkezelőnek átadta  a 

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 286.§.  (1 ) bekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el  

2.  munkaügyi  iratok maradandó értékű iratok a  közokiratról ,  a  közlevéltárakról és  a  

magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény 3.§.  j )  pontja 

értelmében figyelemmel arra ,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, és  más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető 

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  

 

c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  

 

10)  Végzettsége, szakképzettsége, szakképesítése, továbbá az ezt  igazoló okiratot  kibocsátó 

intézmény neve és az okirat  száma  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  munkaviszony létesítése  

2.  munkaviszony fennmaradása  

3.  munkaviszony megszűntetése, megszűnése  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése   

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  munkaszerződés megkötése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 

42.§. (1)  bekezdése alapján  

2.  munkaszerződés tel jesítése, a munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása és  

kötelezettségek teljesítése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény 

alapján  

3.  adatbejelentési  kötelezettség tel jesítése az elsőfokú adó -és vámhatóság felé:  az 

adózás rendjéről szóló 2017. évi  CL. törvény 1. melléklete értelmében  
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4.  a legalább középfokú iskolai  végzettséget ,  i l letve középfokú szakképzettséget 

igénylő munkakörben foglalkoztatott  munkavállaló részére garantált  

bérminimumot kell  megfizetni  a kötel ező legkisebb munkabér  (minimálbér) és a  

garantált  bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet  értelmében  

5.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben a Munkavállaló, mint 

Érintett  aláírta és a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. -nek,  mint Adatkezelőnek átad ta a  

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 286.§.  (1) bekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el    

2.  munkaügyi  iratok maradandó értékű iratok a  közokiratról ,  a  közlevéltárakról és  a  

magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény 3.§.  j )  pontja 

értelmében figyelemmel arra,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, és  más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető  

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  

 

c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  

 

11)  Munkaidő –  pihenőidő  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  munkaviszony létesítése  

2.  munkaviszony fennmaradása  

3.  Érintett  táppénz igénybevétele céljából:  a heti  munkaidő  

4.  munkaviszony megszűntetése, megszűnése  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése   

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  munkaszerződés megkötése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 

42.§. (1) bekezdése alapján  

2.  munkáltató nyilvántartja a rendes és a rendkívüli  munkaidőt a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi  I.  törvény 134.§.  ( 1) bekezdés a) pontja 

értelmében  

3.  adatbejelentési  kötelezettség tel jesítése az elsőfokú adó -és vámhatóság felé:  az 

adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. melléklete értelmében a heti  

munkaidő vonatkozásában  

4.  217/1997 (XII.1.)  Korm.rendelet  a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 

1997.  évi LXXXIII.  törvény végrehaj tásáról,  melynek értelmében, amennyiben a  

Munkavállaló, mint Érintett  táppénzt igényel,  úgy a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint 

Munkáltató köteles megküldeni az i l letékes Járási  Hivatalnak a  Foglalkoztatói  

Igazolást  és a  táppénzre vonatkozó kérelmet  a heti  munkaidő vonatkozásában  
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5.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben a Munkavállaló,  mint  

Érintett  aláírta és a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. -nek,  mint Adatkezelőnek átadta  a 

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 286.§.  (1) bekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el    

2.  munkaügyi  iratok maradandó értékű iratok a  közokiratról ,  a  közlevéltárakról és  a  

magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény 3.§.  j )  pontja 

értelmében figyelemmel arra,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, és  más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető 

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  

 

c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  

 

12)  Szabadság:  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  munkaviszony fennmaradása  

2.  munkaviszony megszűntetése, megszűnése  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése   

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  munkaszerződés tel jesítése, a munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása és 

kötelezettségek teljesítése:  a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 

134.§. (1) bekezdés c)  pontja értelmében a munkáltató nyilvántart ja a szabadság 

tartalmát  

2.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben a Munkavállaló,  mint  

Érintett  aláírta és a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. -nek,  mint Adatkezelőnek átadta  a 

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 286.§.  (1) bekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el   

2.  munkaügyi  iratok maradandó értékű iratok a  közokiratról ,  a  közlevéltárakról és  a  

magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi  LXV I.  törvény 3.§.  j )  pontja 

értelmében figyelemmel arra,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, és  más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető 

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  

 

c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  

 

13)  Keresőképtelenségre vonatkozó adatok:  
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a)  adatkezelés célja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  Érintett  táppénz igénybevétele  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése   

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  217/1997 (XII.1.)  Korm.rendelet  a kötelező egészségbiztosítás ellá tásairól  szóló 

1997.  évi LXXXIII.  törvény végrehaj tásáról, melynek értelmében,  amennyiben a  

Munkavállaló, mint  Érintett  táppénzt igényel,  úgy a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  

mint Munkáltató köteles megküldeni az i l letékes Járási  Hivatalnak a  

Foglalkoztatói  Igazolást  és a táppénzre vonatkozó kérelmet  

2.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben a Mun kavállaló,  mint  

Érintett  aláírta és a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. -nek,  mint Adatkezelőnek átadta  a 

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 286.§.  (1) bekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el    

2.  munkaügyi  iratok maradandó értékű iratok a  közokiratról ,  a  közlevéltárakról és  a  

magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény 3.§.  j )  pontja 

értelmében figyelemmel arra,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, és  más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető  

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  

 

c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  

 

14)  Gyermekeinek száma  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  munkaviszony létesítése  

2.  munkaviszony fennmaradása  

3.  munkaviszony megszűntetése, megszűnése  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése   

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  munkaszerződés megkötése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 

42.§. (1) bekezdése alapján  

2.  munkaszerződés tel jesítése, a munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása és  

kötelezettségek teljesítése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény 

118.§. (1)  bekezdése alapján, me lynek értelmében a munkavállalónak a 16 évnél  

f iatalabb gyermeke/i  után pótszabadság jár  
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3.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben a Munkavállaló, mint 

Érintett  aláírta és a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. -nek,  mint Adatkezelőnek átadta a  

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 286.§.  (1) bekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el    

2.  munkaügyi  iratok maradandó értékű iratok a  közokiratról ,  a  közlevéltárakról és  a  

magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény 3.§.  j )  pontja 

értelmében figyelemmel arra,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek,  és más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető 

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  

 

c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  

 

15)  Gyermekeinek neve  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  Érintett ,  csecsemőgondozás díj  igénybevétele (CSED)  

2.  Érintett  gyermekgondozási  díj  igénybevétele (GYED)  

3.  Érintett  családi adókedvezmény igénybevétele  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése   

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII.  törvény 40.§. -

42.§.-a rendelkezik a csecsemőgondozási  díj ra való jogosultság fel tételeiről   

2.  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  sz óló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 42/A -

42/F.§. -a rendelkezik a gyermekgondozási  díjra való jogosultság feltételeiről   

3.  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 29/A -29/B.§ -a  

rendelkezik a családi adókedvezmény feltételeiről   

4.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben a Munkavállaló,  mint  

Érintett  aláírta és a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. -nek,  mint Adatkezelőnek átadta  a 

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettség ek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 286.§.  (1) bekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el    

2.  munkaügyi  iratok maradandó értékű iratok a  közokiratról ,  a  közlevéltárakról és  a  

magánlevéltári  anyag védel méről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény 3.§.  j )  pontja 

értelmében figyelemmel arra,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, és  más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető 

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  

 

c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  
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16)  Gyermekeinek születési  helye  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  Érintett ,  csecsemőgondozás díj  igénybevétele (CSED)  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése   

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII.  törvény 40.§. -

42.§.-a rendelkezik a csecsemőgondozási  díj ra való jogosultság fel tételeiről   

2.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben a Munkavállaló,  mint  

Érintett  aláírta és a  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. -nek,  mint Adatkezelőnek átadta  a 

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 286.§.  (1) b ekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el    

2.  munkaügyi  iratok maradandó értékű iratok a  közokiratról ,  a  közlevéltárakról és  a  

magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény 3.§.  j )  pontja 

értelmében figyelemmel arra,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, és  más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető 

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  

 

c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  

 

17)  Gyermekeinek születési  ideje  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  Érintett ,  csecsemőgondozás díj  igénybevétele (CSED)  

2.  Érintett  gyermekgondozási  díj  igénybevétele (GYED)  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése   

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII.  törvény 40.§. -

42.§.-a rendelkezik a csecsemőgondozási  díj ra való jogosultság fel tételeiről   

2.  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 42/A -

42/F.§. -a rendelkezik a gyermekgondozási  díjra való jogosultság feltételeiről   

3.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben a Munkavállaló,  mint  

Érintett  aláírta és a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. -nek,  mint Adatkezelőnek átadta  a 

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  
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1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 286.§.  (1) bekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el    

2.  munkaügyi  iratok maradandó értékű iratok a  közokiratról ,  a  közlevéltárakról és  a  

magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény 3.§.  j )  pontja 

értelmében figyelemmel arra,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, és  más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető  

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  

 

c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  

 

18)  Gyermekeinek TAJ száma  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  Érintett ,  csecsemőgondozás díj  igénybevétele (CSED)  

2.  Érintett  gyermekgondozási  díj  igénybevétele (GYED)  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése   

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII.  törvény 40.§. -

42.§.-a rendelkezik a csecsemőgondozási  díj ra való jogosultság fel tételeiről   

2.  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 42/A -

42/F.§. -a rendelkez ik a gyermekgondozási  díjra való jogosultság feltételeiről   

3.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben a Munkavállaló,  mint  

Érintett  aláírta és a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. -nek,  mint Adatkezelőnek átadta  a 

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 286.§.  (1) bekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el    

2.  munkaügyi  iratok maradandó é rtékű iratok a  közokiratról ,  a  közlevéltárakról és  a  

magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény 3.§.  j )  pontja 

értelmében figyelemmel arra,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, és  más forrásból nem vagy cs ak részlegesen megismerhető 

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  

 

c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  

 

19)  Gyermekeinek adóazonosító jele  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  Érintett  családi adókedvezmény igénybevétele  

-  munkaviszony megszűnését követően  
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1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése   

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 29/A -29/B.§ -a  

rendelkezik a családi adókedvezmény feltételeiről   

2.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben a Munkavállaló,  mint  

Érintett  aláírta és a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. -nek,  mint Adatkezelőnek átadta  a 

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 286.§.  (1) bekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el    

2.  munkaügyi  iratok maradandó értékű iratok a  közokiratról ,  a  közlevéltárakról és  a  

magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény 3.§.  j )  pontja 

értelmében figyelemmel arra,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, és  más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető  

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  

 

c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  

 

20)  Házastárs/élettárs neve és adóazonosító jele  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  Érintett  családi adókedvezmény igénybevétele  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése   

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 29/A -29/B.§ -a  

rendelkezik a családi adókedvezmény feltételeiről   

2.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben a Munkavállaló,  mint  

Érintett  aláírta és a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. -nek,  mint Adatkezelőnek átadta  a 

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 286.§.  (1) bekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el    

2.  munkaügyi  iratok maradandó értékű iratok a  közokiratról ,  a  közlevéltárakról és  a  

magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény 3.§.  j )  pontja 

értelmében figyelemmel arra,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, és  más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető 

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  
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c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  

 

21)  Fizetési  számla száma:  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  munkaviszony létesítése, amennyiben az Érintett  munkabérét  f izetési  számlára 

utalással  f izeti  meg az Adatkezelő  

2.  munkáltató által i  bérfizetési  kötelezettség tel jesítése, amennyiben az Érintett  

munkabérét  f izetési  számlára utalással  f izeti  meg az Adatkezelő  

3.  Érintett  táppénz igénybevétele,  amennyiben a táppénz folyósítását  f izetési  

számlára utalással  kéri  az Érintett  

4.  Érintett ,  csecsemőgondozás díj  igénybevétele,  amennyiben az Érintett  a 

csecsemőgondozási  díj  folyósítását  bankszámlára utalással  kéri  (CSED)  

5.  Érintett  gyermekgondozási  díj  igénybevétele amennyiben az Érintett  a 

csecsemőgondozási  díj  folyósítását  bankszámlára utalással  kéri  (GYED)  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényesítése, amennyiben az Érintett 

munkabérét  f izetési  számlára utalással  f izeti  meg az Adatkezelő,  i l letve, 

amennyiben az Érintett  a CSED és/vagy a GYED folyósítását  bankszámára 

utalással  kéri  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése, amennyiben az Érintet t  munkabérét  f izetési  

számlára utalással  f izeti  meg az Adatkezelő, i l letve, amennyiben az Érintett  a 

CSED és/vagy a GYED folyósítását  bankszámára utalással  kéri  

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  munkaszerződés megkötése a Munka Törvén ykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 

42.§. (1) bekezdése alapján  

2.  munkaszerződés tel jesítése, a munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása és 

kötelezettségek teljesítése:  munkáltató bérfizetési  kötelezettségének teljesítése a 

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény 158.§. -a alapján, amennyiben 

az Érintett  munkabérét  f izetési  számlára utalással  f izeti  meg az Adatkezelő  

3.  217/1997 (XII.1.)  Korm.rendelet  a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 

1997.  évi LXXXIII.  törvény végrehaj tásáról,  melynek ér telmében, amennyiben a  

Munkavállaló, mint Érintett  táppénzt igényel,  úgy a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint 

Munkáltató köteles megküldeni az i l letékes Járási  Hivatalnak a  Foglalkoztatói  

Igazolást  és a  táppénzre vonatkozó kérelmet   

4.  kötelező egészségbiztosítás ellát ásairól  szóló 1997. évi LXXXIII.  törvény 40.§. -

42.§.-a rendelkezik a csecsemőgondozási  díj ra való jogosultság fel tételeiről   

5.  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 42/A -

42/F.§. -a rendelkezik a gyermekgondozási  díjra való jogosultság feltételeiről   

6.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben a Munkavállaló,  mint  

Érintett  aláírta és a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. -nek,  mint Adatkezelőnek átadta  a 

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  
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1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 286.§.  (1) bekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el    

2.  munkaügyi  iratok maradandó értékű iratok a  közokiratról ,  a  közlevéltárakról és  a  

magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény 3.§.  j )  pontja 

értelmében figyelemmel arra,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, és  más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető  

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  

 

c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  

 

22)  Lakcíme  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  kapcsolattartás  

2.  munkaviszony létesítése  

3.  munkaviszony fennmaradása  

4.  munkaviszony megszűntetése, megszűnése  

5.  Érintett  táppénz igénybevétele  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése   

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  munkaszerződés megkötése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 

42.§. (1) bekezdése alapján  

2.  munkaszerződés tel jesítése, a munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása és 

kötelezettségek teljesítése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény  

alapján  

3.  217/1997 (XII.1.)  Korm.rendelet  a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 

1997.  évi LXXXIII.  törvény végrehaj tásáról,  melynek értelmében, amennyiben a  

Munkavállaló, mint Érintett  táppénzt igényel,  úgy a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint 

Munkáltató köteles megküldeni az i l letékes Járási  Hivatalnak a  Foglalkoztatói  

Igazolást  és a  táppénzre vonatkozó kérelmet   

4.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben a Munkavállaló,  mint  

Érintett  aláírta és a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. -nek,  mint Adatkezelőnek átadta a 

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 286.§.  (1) bekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el    

2.  munkaügyi  iratok maradandó értékű iratok a  közokiratról ,  a  közlevéltárakról és  a  

magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény 3.§.  j )  pontja 

értelmében figyelemmel arra,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, és  más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető 

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  
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c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  

 

23)  Folyósítási  címe  

 

a)  adatkezelés célja:   

 

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  Érintett  táppénz igénylése, amennyiben a táppénz folyósítását  folyósítási  címre 

kéri  az Érintett  

2.  Érintett ,  csecsemőgondozás díj  igénybevétele,  amennyiben az Érintett  a 

csecsemőgondozási  díj  folyósítását  folyósítási  címre kéri  (CSED) 

3.  Érintett ,  gyermekgondozás díj  igénybevétele,  amennyiben az Érintett  a 

gyermekgondozási  díj  folyósítását  folyósítási  címre kéri  (GYED)  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényesítése, amennyiben az Érintett  a 

táppénz és/vagy a csecsemőgondozási  díj  (CSED) és/vagy a gyermekgondozási  díj  

(GYED) folyósítását  folyósítási  címre kéri  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése, amennyiben az Érintett  a táppénz és/vagy a 

csecsemőgondozási  díj  (CSED) és/vagy a gyermekgondozás i  díj  (GYED) 

folyósítását  folyósítási  címre kéri  

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

 

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  217/1997 (XII.1.)  Korm.rendelet  a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 

1997.  évi LXXXIII.  törvény végrehaj tásáról,  melynek értelmében, amennyiben a  

Munkavállaló, mint Érintett  táppénzt igényel,  úgy a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint 

Munkáltató köteles megküldeni az i l letékes Járási  Hivatalnak a  Foglalkoztatói  

Igazolást  és a  táppénzre vonatkozó kérelmet   

2.  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII.  törvény 40.§. -

42.§.-a rendelkezik a csecsemőgondozási  díj ra való jogosultság fel tételeir ől   

3.  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 42/A -

42/F.§. -a rendelkezik a gyermekgondozási  díjra való jogosultság feltételeiről   

4.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben a Munkavállaló,  mint  

Érintett  aláírta és  a  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. -nek,  mint Adatkezelőnek átadta  a 

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 286.§.  ( 1) bekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el    

2.  munkaügyi  iratok maradandó értékű iratok a  közokiratról ,  a  közlevéltárakról és  a  

magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény 3.§.  j )  pontja 

értelmében figyelemmel a rra,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, és  más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető 

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  

 

c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  
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24)  E-mail címe:  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  Munkavállaló, mint Érintett  azonosítása –  e-mail útján történő kapcsolattartás 

esetén  

2.  kapcsolattartás  

3.  munkaviszony fennmaradása  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése   

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  munkaszerződés tel jesítése, a munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása és 

kötelezettségek teljesítése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény 

alapján  

2.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben a Munkavállaló,  mint  

Érintett  aláírta és a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. -nek,  mint Adatkezelőnek átadta  a 

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 286.§.  (1) bekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el    

2.  munkaügyi  iratok maradandó értékű iratok a  közokiratról ,  a  közlevéltárak ról és  a  

magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény 3.§.  j )  pontja 

értelmében figyelemmel arra,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, és  más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető 

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  

 

c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  

 

25)  Telefonszáma:  

 

a)  adatkezelés célja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   

1.  Munkavállaló, mint Érintett  azonosítása –  telefon útján történő kapcsolattartás 

esetén  

2.  kapcsolattartás  

3.  munkaviszony fennmaradása  

4.  Érintett  táppénz igénylése  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  munkaviszonyból eredő esetleges igények érvényesítése  

2.  iratőrzési  kötelezettség tel jesítése   

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

-  munkaviszony fennállása alatt   
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1.  munkaszerződés tel jesítése, a munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása és 

kötelezettségek teljesítése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.  évi I.  törvény 

alapján  

2.  217/1997 (XII.1.)  Korm.rendelet  a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 

1997.  évi LXXXIII.  törvény végrehaj tásáról,  melynek értelmében, amennyiben a  

Munkavállaló, mint Érintett  táppénzt igényel,  úgy a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint 

Munkáltató köteles megküldeni az i l letékes Járási  Hivatalnak a  Foglalkoztatói  

Igazolást  és a  táppénzre vonatkozó kérelmet   

3.  Munkavállaló, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben a Munkavállaló,  mint  

Érintett  aláírta és a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. -nek,  mint Adatkezelőnek átadta  a 

Munkavállalói  Hozzájáruló Nyilatkozatot  

-  munkaviszony megszűnését követően  

1.  szerződésből eredő jogok gyakorlása és  kötelezettségek teljesítése a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 286.§.  (1) bekezdése alapján, mely 

szerint  a munkajogi igény 3 év alatt  évül el    

2.  munkaügyi  iratok maradandó értékű iratok a  közokiratról ,  a  közlevéltárakról és  a  

magánlevéltári  anyag védelméről szóló 1995. évi  LXVI.  törvény 3.§.  j )  pontja 

értelmében figyelemmel arra,  hogy azok az állampolgári  jogok érvényesítéséhez 

nélkülözhetetlenek, és  más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető  

adatokat tartalmaznak–  melynek értelmében nem selej tezhetők  

 

c)  adatkezelés időtartalma: nem törölhető  

 

7.  A  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy az V.D) 6. pontban meghatározott  

személyes adatokat papír alapon, valamint elektronikus úton is kezel i .  

 

E)  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.,  mint Adatkezelő az Álláspályázók alábbi személyes adatait 

kezeli:  

 

1.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy az, hogy az Álláspályázó, mint 

Érintett  milyen személyes adatokat  közöl  a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft.-vel ,  mint  Adatkezelővel 

az Álláspályázó, mint Érintett  önkéntes elhatározásán alapul,  az a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  

mint Adatkezelő döntésétől  független, különösen abban az esetben,  ha az Álláspályázó, mint 

Érintett  a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő által  megh irdetett  ál láspályázat nélkül 

nyúj tja be az álláspályázatát .    

 

2.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft.  az 

Érintettől  kizárólag a  nevét és  a telefonszámát kéri  el ,  a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft.  írott  

önéletrajz benyúj tását  nem kéri .  

 

3.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy az Érintett  felelős azért,  hogy az 

általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek .  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint 

Adatkezelő az Érintett  ál tal  megadatt  adatok valódiságát csak annyiban ellenőrzi ,  

amennyiben arra a közhiteles nyilvántartásokba való betekintési  jogosultsága alapján 

lehetősége van.  

 

4.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.,  mint Adatkezelő az Érintett alábbi személyes adatait 

kezeli /kezelheti:  
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A.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő az Álláspályázóktól,  mint Érinte ttektől  az 

alábbi személyes adatok szolgáltatását  kéri  az alábbiakban meghatározott  célokból és  

jogalapokon.  

 

1)  Álláspályázó,  mint Érintett neve  

 

a)  adatkezelés célja:   

1.  Álláspályázó, mint Érintett  azonosítása  

2.  Álláspályázóval,  mint Érintettel  való kapcsolattartás   

3.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő által  meghirdetett  munkakör betöltése  

4.  Álláspályázó által  benyúj tott  ál láspályázat e lbírálása, kiértékelése  

5.  Álláspályázóval,  mint Érintettel  a munkaszerződés megköt ése  

6.  munkaviszony létesítése esetén az ebből eredő esetleges igények érvényesítése  

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

1.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő jogos érdeke a munkakör betöltésére  

2.  munkaszerződés megkötését  megelőzően az Álláspályázó, mint Érintett  kérésére 

történő lépések megtételéhez szükséges:  így ahhoz, hogy a felek munkaszerződést  

kössenek egymással  a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. -nek az Álláspályázó kérésére el  kell  

bírálnia,  ki  kell  értékelnie az Álláspályázó által  benyúj tott  ál láspályázatot   

3.  munkaviszony létesítése esetén: szerződésből eredő jogok gyakorlása és  

kötelezettségek teljesítése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 

286.§. (1)  bekezdése alapján, mely szerint  a  munkajogi igény 3 év alat t  évül el    

4.  Álláspályázó, mint Érintett  hozzáj árulása, amennyiben az Álláspályázó a Hozzájáruló 

nyilatkozatot  aláírta és azt  a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő részére  

megküldte  

 

c)  adatkezelés időtartalma:  

1.  eredményes álláspályázat esetén: az álláspályázat benyúj tását követő 3 évig,  

figyelemmel arra,  hogy a munkajogi igények 3 év alatt  évülnek el  

2.  eredménytelen álláspályázat esetén: ál láspályázat elbírálását  követően 

haladéktalanul,  kivéve, ha az álláspályázó kifejezett  hozzájárulását  adja személyes 

adatai ,  a pályázat eredménytelenségéről szóló értesít és kézhezvételét  követő 1 évig 

történő kezeléséhez, esetleges további megüresedett  ál láshelyek betöltése céljából  

 

2)  Álláspályázó,  mint Érintett telefonszáma  

 

a)  adatkezelés célja:   

1.  Álláspályázóval való kapcsolattartás  

2.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő által  meghirdetett  munkakör betöltése  

3.  munkaviszony létesítése esetén az ebből eredő esetleges igények érvényesítése  

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

1.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő jogos érdeke a munkakör betöltésére  

2.  munkaszerződés megkötését  megelőzően az Állásp ályázó, mint Érintett  kérésére 

történő lépések megtételéhez szükséges:  így ahhoz, hogy a felek munkaszerződést  

kössenek egymással  a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. -nek az Álláspályázó kérésére el  kell  

bírálnia,  ki  kell  értékelnie az Álláspályázó által  benyúj tott  ál lásp ályázatot   
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3.  munkaviszony létesítése esetén: szerződésből eredő jogok gyakorlása és  

kötelezettségek teljesítése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 

286.§. (1)  bekezdése alapján, mely szerint  a  munkajogi igény 3 év alat t  évül el    

4.  Álláspályázó, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben az Álláspályázó a Hozzájáruló 

nyilatkozatot  aláírta és azt  a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő részére  

megküldte  

 

c)  adatkezelés időtartalma:  

1.  eredményes álláspályázat esetén: az álláspályázat benyúj tásá t követő 3 évig,  

f igyelemmel arra,  hogy a munkajogi igények 3 év alatt  évülnek el  

2.  eredménytelen álláspályázat esetén: ál láspályázat elbírálását  követően 

haladéktalanul,  kivéve, ha az álláspályázó kifejezett  hozzájárulását  adja személyes 

adatai ,  a pályázat eredménytelenségéről  szóló értesítés kézhezvételét  követő további  

1 évig történő kezeléséhez, esetleges további megüresedett  ál láshelyek betöltése 

céljából.  

 

B.  Abban az esetben,  ha az Álláspályázó, mint Érintett  esetlegesen a V.E) 4.A.  pontban 

meghatározott  személyes adatokon túl  egyéb személyes adatai t  is  közli  a  MEGA -

TOLÓAJTÓ Kft. -vel,  mint Adatkezelővel:  születési  idő, anyja születési  neve, adószám, 

TAJ szám, lakcím, e -mail cím, iskolai  végzet tség/ek,  eddigi munkahely/ek,  nyelvismeret ,  

jogosítvány, főbb kompetenciák, ,  érdeklődési  kör ,  képmás stb.  

   

a)  adatkezelés célja:   

1.  Álláspályázóval történő kapcsolattartás –  postai  úton és/vagy e -mail útján benyúj tott  

Álláspályázat esetén  

2.  Álláspályázó által  benyúj tott  ál láspályázat e lbírálása, kiértékelése  

3.  Álláspályázóval,  mint Érintettel  a munkaszerződés megkötése  

4.  munkaviszony létesítése esetén az ebből eredő esetleges igények érvényesítése  

 

b)  adatkezelés jogalapja:   

1.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő jogos érdeke a munkakör betöltésére  

2.  munkaszerződés megkötését  megelőzően az Álláspályázó, mint Érintett  kérésére 

történő lépések megtételéhez szükséges:  így ahhoz, hogy a felek munkaszerződést  

kössenek egymással  a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. -nek az Álláspályázó kérésére el  kell  

bírálnia,  ki  kell  értékelnie az Álláspályázó által  benyúj tott  ál láspályázatot   

3.  munkaviszony létesítése esetén: szerződésből eredő jogok gyakorlása és  

kötelezettségek teljesítése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.  törvény 

286.§. (1)  bekezdése alapján, mely szerint  a  munkajogi igény 3 év a latt  évül el  

4.  Álláspályázó, mint Érintett  hozzájárulása, amennyiben az Álláspályázó a Hozzájáruló 

nyilatkozatot  aláírta és azt  a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő részére  

megküldte  

 

c)  adatkezelés időtartalma:  

1.  eredményes álláspályázat esetén: az álláspályázat benyúj tását követő 3 évig,  

f igyelemmel arra,  hogy a munkajogi igények 3 év alatt  évülnek el  
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2.  eredménytelen álláspályázat esetén: ál láspályázat elbírálását  követően 

haladéktalanul,  kivéve, ha az álláspályázó kifejezett  hozzájárulását  adja személyes 

adatai ,  a pályázat eredménytelenségéről  szóló értesítés kézhezvételét  követő további  

1 évig történő kezeléséhez, esetleges további megüresedett  ál láshelyek betöltése 

céljából  

 

5.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő rögzít i ,  hogy a V.E) 4.  pontban meghatározott  

személyes adatokat papír alapon és elektronikus úton is kezeli .  

 

VI.  

 

Érintettek jogai  

 

Mind az öt  Érintett  kategóriára egységes  rendelkezések:  

 

1.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő az Adatkezelési  Tájékoztatók közzétételével  

biztosít ja,  hogy az Érintett  részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi  

információ, valamint  az Érintett  jogaira vonatkozó minden egyes tájékoztatás tömör,  

át látható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően 

megfogalmazva rendelkezésre áll jon.  

 

2.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő kötelezettséget vállal  arra ,  hogy az alábbiakban 

kifej tet tek szerint ,  indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet  a kérelme nyomán 

hozott  intézkedésekről .   

 

3.  Amennyiben a  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett  

kérelme nyomán, az alábbiakban kifej tettek szerint ,  késedelem nélkül tájékoztatja az 

Érintettet  az intézkedés elmaradásának okairól ,  valamint arról ,  hogy az Érintett  panaszt  

nyúj that  be valamely felügyeleti  hatóságnál,  és élhet  bírósági jogorvoslati  jogával.  

 

4.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy amennyiben megalapozott  kétségei  

vannak a kérelmet benyúj tó természetes személy kilétével kapcsolatban, további,  az Érintett  

személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyúj tását  kérheti .  

 

5.  Az Érintettet  az  alábbi  jogok i l let ik meg:  

 

1)  Érintett kérelmezheti  a személyes adataihoz való hozzáférést  az alábbiak szerint:  

 

Információk, melyre az Adatkezelő tájékoztatási  kötelezettsége kiterjed:  

 

Az Érintett  jogosult  arra,  hogy a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. -től ,  mint  Adatkezelőtől 

visszajelzést  kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van -

e, és ha i lyen adatkezelés folyamatban van, jogosult  arra,  hogy a személyes adatokhoz és  a 

következő információkhoz hozzáférést  kapjon:  

-  adatkezelés céljai  

-  érin tet t  személyes adatok  kategóriái  

-  azon címzettek  vagy címzettek kategóriái ,  akikkel,  i l letve amelyekkel  a személyes 

adatokat közölték vagy közölni fogják  
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-  adott  esetben a személyes adatok tárolásának tervezett  időtartama ,  vagy ha ez nem 

lehetséges,  ezen időtar tam meghatározásának szempontjai  

-  az érintett azon joga ,  hogy kérelmezheti  az Adatkezelőtől  a  rá vonatkozó személyes  

adatok helyesbítését ,  törlését  vagy kezelésének korlátozását ,  és  t i l takozhat az i lyen 

személyes adatok kezelése ellen  

-  felügyeleti  hatósághoz címzett  panasz  benyúj tásának joga  

-  ha az adatokat  nem az érintettől  gyűj tötték, a forrásukra  vonatkozó minden elérhető 

információ  

-  automatizált  döntéshozatal ténye ,  ideértve a  profilalkotást  is,  valamint legalább 

ezekben az esetekben az alkalmazott  logikára és arra vonatkozó érthető információk,  

hogy az i lyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír ,  és  az érintettre nézve milyen várható 

következményekkel jár.  

 

Kérelem elbírálásának folyamata:  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő fentiekben meghatározott  kötelezettségének az 

Adatkezelési  Tájékoztatók közzétételével tesz eleget azzal,  hogy a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft., 

mint Adatkezelő az Érintett  kérelmére az adatkezelés tárgyá t képező személyes adatokról 

másolatot  bocsát  az Érintett  rendelkezésére, legkésőbb a kérelem megérkezésétől  számított  

5 munkanapon  belül.   

 

2)  Érintett személyes adatainak helyesbítése:  

 

Az Érintett  jogosult  arra,  hogy kérésére a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.,  mint  Ada tkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül  helyesbítse a  rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.  Az 

Érintett  jogosult  arra,  hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését  kiegészí tő 

nyilatkozat útján.  

 

Kérelem elbírálásának folyamata:  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy az Érintett  személyes adatai 

helyesbítésére vonatkozó kérelmét a kérelem megérkezésétől  számított  5 munkanapon belül 

megvizsgálja ,  annak megalapozottságáról a fenti  rendelkezések figyelembevételével  

határoz.  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő az Érintettet  döntéséről a döntés meghozatalát  

követő munkanapon tájékoztatja .   

 

Kérelem megalapozottsága esetén az eljárás menete:  

 

Amennyiben a  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő az Érintett  helyesbítésre vonatkozó 

kérelmét megalapozot tnak tart ja,  úgy a személyes adatokat az Érintett tájékoztatásával  

megegyező napon helyesbíti ,  továbbá az Érintett  erre vonatkozó kérelme hiányában a 

döntéséről való értesítésben felhívja az Érintettet ,  hogy legkésőbb az értesítés 

megérkezésétől  számított  3 munkanapon belül nyilatkozzon ,  kéri  e,  hogy az Adatkezelő 

tájékoztassa azokról a címzettekről,  akivel,  i l letve amellyel  a személyes adatok helyesbítését  

az Adatkezelő közölte.   
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A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő ugyanis,  amennyiben ez nem bi zonyul  

lehetetlennek,  vagy nem igényel aránytalanul  nagy erőfeszítést  a  helyesbítéssel  egyidejűleg 

minden olyan címzettet tájékoztat ,  akivel ,  i l letve amellyel  a  személyes adatot  közölték.   

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő a címzettekről az alábbiak szerint  tájékoztat ja 

azon Érintettet ,  aki  erre vonatkozó kérelmét a fentiek szerint  előter jesztette.   

-  amennyiben az Érintett  a címzettekről  való tájékoztatási  kérelmét az adatok 

helyesbítésére vonatkozó kére lmével,  vagy legkésőbb az Adatkezelő döntését  

megelőzően terjesztette elő:  az adatok helyesbítésével i l letve a  címzettek értesítésével 

megegyező napon tájékoztatja a címzettekről ;  

-  amennyiben az Érintett  a címzettekről való tájékoztatási  kérelmét csupán az Adatkezelő  

erre vonatkozó felhívására terjesztette elő:  legkésőbb a kérelem kézhezvételét  követő 

munkanapon tájékoztatja a címzettekről.   

 

Kérelem megalapozatlansága esetén az eljárás menete:  

 

Amennyiben a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft, mint Adatkezelő az Érintett  kér elmét  

megalapozatlannak tar t ja,  úgy a  kérelmet  elutasítja,  mely döntéssel  szemben az Érintett 

panaszt  nyúj that  be valamely felügyeleti  hatóságnál,  és élhet  bírósági jogorvoslati  jogával.   

 

3)  Érintett kérelmezheti  a személyes adatai törlését („az elfeledtetéshez való jog”):  

 

Érintett  jogosult  arra,  hogy kérésére a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat,  indokolatlan késedelem nélkül .  

Adatkezelő adattörlési  kötelezettsége az alábbi esetekben áll  fenn:  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.,  mint 

Adatkezelő akkor köteles arra,  hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 

késedelem nélkül  törölje,  ha az alábbi indokok valamelyike fennáll :  ( vagylagos feltételek)  

-  személyes adatokra már nincs szükség  abból a célból,  amelyből  azokat  gyűj tötték vagy 

más módon kezelték  

-  az Érintett  visszavonja az adatkezelés  alapját képező hozzájárulását ,  és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja  

-  az Érintett  ti ltakozik az adatkezelése ellen ,  és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre  

-  személyes adatokat jogellenesen  kezelték  

-  személyes adatokat a  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. -re,  mint Adatkezelőre alkalmazandó uniós 

vagy tagállami jogban előírt  jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni ke l l  

 

Kivételek az adattörlési  kötelezettség alól:   

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő rögzít i ,  hogy nem alkalmazandó a törlésre 

vonatkozó fenti  rendelkezés, amennyiben az adatkezelés:  ( vagylagos feltételek)  

-  a személyes adatok kezelését  előíró, a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.-re,  mint Adatkezelőre 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti  kötelezettség teljesítése céljából 

szükséges  

-  statisztikai célból szükséges ,  amennyiben az „elfeledtetéshez való jog”  

valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt  az adatkezelést;   
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-  jogi igények  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez,  i l letve védelméhez szükséges.  

 

Kérelem elbírálásának folyamata:  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy az Érintett  személyes adatai 

törlésre vonatkozó kérelmét a kérelem megérkezésétől  számított  5 munkanapon belül 

megvizsgálja ,  annak megalapozottságáról a fenti  rendelkezések figyelembevételével határoz.  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő az Érintettet  döntéséről a döntés meghozatal  

követő munkanapon tájékoztatja .   

 

Kérelem megalapozottsága esetén az eljárás menete:  

 

Amennyiben a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő az Érintett  törlésre vonatkozó 

kérelmét megalapozot tnak tart ja,  úgy a személyes adatokat az Érintett  tájékoztatásával 

megegyező napon  törli ,  továbbá az Érintett  erre vonatkozó kérelme hiányában a döntéséről 

való értesítésben felhívja az Érintettet ,  hogy legkésőbb az értesítés megérkezésétől  számított 

3 munkanapon belül  nyilatkozzon ,  kéri  e ,  hogy az Adatkezelő tájékoztassa azokról  a  

címzettekről,  akivel,  i l letve amellyel  a  személyes adatok törlését  az Adatkezelő közölte.   

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő ugyanis,  amennyiben ez nem bizonyul  

lehetetlennek, vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést  a törléssel  egyidejűleg 

minden olyan címzettet  tájékoztat ,  akivel,  i l letve amellyel  a személyes adatot  közölték.   

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő a címzettekről az alábbiak szerint  tájékoztat ja 

azon Érintettet ,  aki  erre vonatkozó kérelmét a fentiek szerint  előter jesztette.   

-  amennyiben az Érintett  a címzettekről való tájékoztatási  kérelmét az adatok törlésére 

vonatkozó kérelmével,  vagy legkésőbb az Adatkezelő döntését  megelőzően terjesztette 

elő:  az adatok törlésével i l letve a címzettek értesítésével megegyező napon tájékoztat ja  

a címzettekről ;  

-  amennyiben az Érintett  a címzettekről való tájékoztatási  kérelmét csupán az Adatkezelő  

erre vonatkozó felhívására terjesztette elő: legkésőbb a kérelem kézhezvételét  követő 

munkanapon tájékoztatja a címzettekről .   

 

Kérelem megalapozatlansága esetén az eljárás menete:  

 

Amennyiben a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft,  mint Adatkezelő Érintett  kérelmét  

megalapozatlannak tar t ja,  úgy a  kérelmet  elutasítja,  mely döntéssel  szemben az Érintett 

panaszt  nyúj that  be valamely felügyeleti  hatóságnál,  és élhet  bírósági  jogorvoslati  jogával.   

 

4)  Érintett kérelmezheti  a személyes adatai kezelésének korlátozását:  

 

Adatok kezelésének korlátozására vonatkozó kötelezettség:  

 

Az Érintett  jogosult  arra,  hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ,  ha az 

alábbiak valamelyike tel jesül:  (vagylagos feltételek)  
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-  Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát  - ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik,  amely lehetővé teszi ,  hogy az Adatkezelő ellenőrizze a  

személyes adatok pontosságát;  

-  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft-nek, mint Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes 

adatokra  adatkezelés  céljából,  de az Érintett igényli  azokat jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;  

-  Érintett t i ltakozott az adatkezelés ellen  - ez esetben a korlátozás a rra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,  hogy az Adatkezelő jogos indokai  

elsőbbséget élveznek -e az Érintett  jogos indokaival szemben.  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő, amennyiben ez nem bizonyul lehetetlennek,  

vagy nem igényel a ránytalanul nagy erőfeszítést  a személyes adatok korlátozásával  

egyidejűleg minden olyan címzettet  tájékoztat ,  akivel ,  i l letve amellyel  a  személyes adatot  

közölték.  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő az Érintett  erre vonatkozó kérelme hiányában a 

személyes adatok korlátozását  követő munkanapon felhívja az Érintettet ,  hogy legkésőbb a 

felhívás megérkezésétől  számított  3 munkanapon belül nyilatkozzon ,  kéri  e,  hogy az 

Adatkezelő tájékoztassa azokról a címzettekről,  akivel,  i l letve amellyel  a személyes ada tok 

korlátozását  az Adatkezelő közölte.   

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő a címzettekről tájékoztatja azon Érintettet ,  aki  

erre vonatkozó kérelmét előterjesztette.   

 

-  amennyiben az Érintett  a címzettekről való tájékoztatási  kérelmét az adatok korlátoz ására 

vonatkozó kérelmével  egyidejűleg terjesztette elő:  az adatok korlátozásával,  i l letve a  

címzettek értesítésével megegyező napon tájékoztatja a címzettekről ;  

-  amennyiben az Érintett  a címzettekről való tájékoztatási  kérelmét csupán az Adatkezelő  

erre vonatkozó felhívására terjesztette elő: legkésőbb a kérelem kézhezvételét  követő 

munkanapon tájékoztatja a címzettekről.   

 

Kivételek, tehát a korlátozás alá eső személyes adatok kezelésére az alábbi esetekben 

jogosult  az Adatkezelő:   

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy azon személyes adatokat,  melyek 

vonatkozásában az adatkezelés korlátozás alá esik (a tárolás kivételével)  csak az alábbi 

esetekben lehet kezelni:  (vagylagos feltételek)  

 

-  ha ahhoz az Érintett  hozzájárult ,   

-  ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges,   

-  ha az más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges,   

-  ha az az Unió, i l letve valamely tagállam fontos közérdekéből szükséges.  

 

5)  Érintett t i ltakozhat a személyes adatai ke zelése ellen:  

 

Érintett  az alábbi esetben t i l takozhat a  személyes adatai  kezelése ellen:  
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A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő az Adatkezelési  Tájékoztatókban kifejezet ten 

felhívja az Érintett  f igyelemét arra,  hogy az Érintett  a saját  helyzetével kapcsolatos okokból  

abban az esetben jogosult  t i l takozni személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az 

adatkezelés a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő, vagy egy harmadik fél  jogos 

érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.   

 

Az Érintett  t i l takozása esetén a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő az Érintett  

személyes adatait  nem kezelheti  tovább.  

 

Érintett  t i l takozása esetén a személyes adatok kezelésére az alábbi esetekben jogosult  a  

MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő:   

 

Az Érintett  t i l takozása ellenére a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő abban az esetben 

kezelheti  az Érintett  személyes adatait ,  ha a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft . ,  mint Adatkezelő 

bizonyítja,  hogy az adatkezelést  olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 

(vagylagos feltételek)  

 

-  elsőbbséget élveznek az Érintett  érdekeivel,  jogaival és  szabadságaival szemben, vagy  

-  jogi igények előterjesztéséhez,  érvén yesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

 

Kérelem elbírálásának folyamata:  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő rögzít i ,  hogy az Érintett  t i l takozását  a kérelem 

megérkezésétől  számított  5 munkanapon belül megvizsgálja ,  annak megalapozottságáról  a 

fenti  rendelkezések figyelembevételével határoz.  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő az Érintettet  döntéséről a döntés meghozatalát  

követő munkanapon tájékoztatja .   

 

Kérelem megalapozottsága esetén az eljárás menete:  

 

Amennyiben a  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.,  mint Ada tkezelő az Érintett  t i l takozását  

megalapozottnak tart ja,  úgy a  személyes adatokat az Érintett  tájékoztatásával megegyező  

munkanapon törli ,  továbbá az Érintett  erre vonatkozó kérelme hiányában a döntéséről való 

értesítésben felhívja az Érintettet ,  hogy legkésőbb az értesítés megérkezésétől  számítot t  3 

munkanapon belül nyilatkozzon ,  kéri  e,  hogy az Adatkezelő tájékoztassa azokról  a 

címzettekről,  akivel,  i l letve amellyel  a  személyes adatok törlését  az Adatkezelő közölte.   

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő ugyanis ,  amennyiben ez nem bizonyul  

lehetetlennek,  vagy nem igényel aránytalanul nagy erőfeszítést  a törléssel  egyidejűleg 

minden olyan címzettet  tájékoztat ,  akivel ,  i l letve amellyel  a személyes adatot  közölték.   

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő a címzettekről az alábbiak szerint  tájékoztat ja 

azon Érintettet ,  aki  erre vonatkozó kérelmét a fentiek szerint  előter jesztette:   

-  amennyiben az Érintett  a címzettekről  való tájékoztatási  kérelmét a  t i l takozásával 

egyidejűleg, vagy legkésőbb az Adatkezelő döntését  megelőzően terjesztette elő:  az 

adatok törlésévél i l letve a  címzettek értesítésével megegyező napon tájékoztatja a 

címzettekről ;  
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-  amennyiben az Érintett  a címzettekről való tájékoztatási  kérelmét csupán az Adatkezelő  

erre vonatkozó felhívására terjesztette elő: legkésőbb a kérelem kézhezvételét  követő 

munkanapon tájékoztatja a címzettekről.   

  

Kérelem megalapozatlansága esetén az eljárás menete:  

 

Amennyiben a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft, mint Adatkezelő az Érintett  kérelmét  

megalapozatlannak tar tja,  úgy a  kérelmet  elutasítja,  mely döntéssel  szemben az Érintett 

panaszt  nyúj that  be valamely felügyeleti  hatóságnál,  és élhet  bírósági jogorvoslati  jogával.   

 

6)  Érintettet megilleti  az adathordozhatósághoz való jog:   

 

Érintettet  az adathordozhatósághoz való jog az alábbi esetben i l let i  meg:   

 

Az Érintett  jogosult  arra,  hogy a rá vonatkozó, ál tala a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.,  mint 

Adatkezelő rendelkezésére bocsátott  személyes adatokat tagolt ,  széles körben használ t ,  

géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult  arra,  hogy ezeket az adatokat egy 

másik Adatkezelőnek továbbítsa, ha (együttes feltétel)  

-  az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul;  és  

-  az adatkezelés automatizált  módon történik.  

 

Az Érintett  jogosult  arra,  hogy –  ha ez technikailag megvalósí tható –  kérje a MEGA-

TOLÓAJTÓ Kft. -től ,  mint  Adatkezelőtől ,  hogy az általa  kezelt  személyes adatokot 

közvetlenül más Adatkezelőnek továbbítsa. Azonban ez nem jelenti  annak kötelezettséget a 

MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. -re, mint Adatkezelőre és más adatkezelőre nézve, hogy műszakilag 

kompatibil is adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő kötelezettséget vállal  arra,  hogy amennyiben a  

személyes adatok továbbítására azért  nem kerül sor,  mert  a  két  rendszer  között  nem 

lehetséges a  kommunikáció,  úgy a  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő tájékoztatja 

ennek tényéről,  és  ennek okairól  az Érintettet .   

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő rögzít i ,  hogy nem terheli  felelősség azért ,  hogy  

-  a címzett  adatkezelő fogadja e és kezeli  e ,  az általa a részére továbbított  adatokat,  

-  a címzett  adatkezelő adatkezelése megfelel -e a vonatkozó jogszabályok 

rendelkezéseinek.  

 

Kivételek az adathordozhatóság alól:  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy az adathordozhatósághoz való jog:  

-  nem sértheti  az elfeledtetéshez való jogot,  és   

-  nem érintheti  hátrányosan mások jogait  és szabadságait .  

 

Kérelem elbírásának folyamata:  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő rögzít i ,  hogy az Érintett  kérelmét a  kérelem 

megérkezésétől  számított  5 munkanapon belül megvizsgálja ,  annak megalapozottságáról  a 

fenti  rendelkezések figyelembevételével határoz.  
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A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő az  Érintettet  döntéséről a döntés meghozatalát  

követő munkanapon  tájékoztatja.   

 

Kérelem megalapozottsága esetén az eljárás menete:  

 

Amennyiben a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft, mint Adatkezelő az Érintett  kérelmét  

megalapozottnak tart ja,  úgy a döntés meghozatalától  szám ított  10 munkanapon belül eleget  

tesz az Érintett  kérelmének.  

 

Kérelem megalapozatlansága esetén az eljárás menete:  

 

Amennyiben a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft, mint Adatkezelő az Érintett  kérelmét  

megalapozatlannak tar t ja,  úgy a  kérelmet  elutasítja,  mely döntéssel  s zemben az Érintett 

panaszt  nyúj that  be valamely felügyeleti  hatóságnál,  és élhet  bírósági jogorvoslati  jogával.   

 

7)  Érintettet megilleti  a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás bármely  

időpontban történő visszavonásához  való jog:  

 

Érintett  jogosult  arra,  hogy hozzájárulását  bármikor visszavonja.  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy a hozzájárulás visszavonása nem 

érinti  a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt i  adatkezelés jogszerűségét .   

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy a hozzájárulás visszavonása 

esetén az Adatkezelőt  csak abban az esetben terheli  a személyes adatok törlésére vonatkozó 

kötelezettség, ha a személyes adatokat más jogalapon nem kezelhet i .   

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy jelenleg nem végez olyan 

adatkezelést ,  melynek kizárólagos jogalapja az Érintett  hozzájárulása.  

 

8)  Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált  

adatkezelésen  –  ideér tve a profilalkotást  is  –  alapuló döntés  hatálya ,  amely rá  nézve  

joghatással  járna vagy őt  hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy jelenleg nem hoz olyan kizárólag 

automatizált  adatkezelésen alapuló döntést ,  amely az Érintettre nézve joghatással  járna, 

vagy őt  hasonlóképpen jelentős mértékben ér intené.  

 

Azonban amennyiben a  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.,  mint  Adatkezelő a jövőben i lyen, kizárólag 

automatizált  adatkezelésen alapuló döntést  kíván hozni  úgy arról  e lőzetesen tájékoztatja az 

Érintetteket azzal ,  hogy az alábbiakban kifejtet teket magára nézve kötelezőnek fogadja el .   

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.,  mint  Adatkezelő rögzít i ,  hogy nem il let i  meg az ebben a pontban 

meghatározott  jog az Érintett  abban az esetben, ha a  döntés ( vagylagos feltételek)  

 

1.  az Érintett  és a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő között i  szerződés 

megkötése vagy teljesítése érdekében szüks éges;  

2.  az Érintett  kifejezett  hozzájárulásán alapul;  
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3.  meghozatalát  a  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.-re ,  mint  Adatkezelőre alkalmazandó olyan 

uniós vagy tagállami jog teszi  lehetővé,  amely az Érintett  jogainak és szabadságainak,  

valamint jogos érdekeinek védelmét szolgál ó megfelelő intézkedéseket is megállapít .  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő kötelezettséget vállal  arra,  hogy az 1. és 2.  

esetben megteszi  a megfelelő intézkedéseket az Érintett  jogainak,  szabadságainak és  

jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt  a jogát ,  hogy 

a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő részéről emberi  beavatkozást  kérjen,  

ál láspontját  kifejezze, és a döntéssel  szemben kifogást  nyúj tson be.  

 

9)  Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti  hatósághoz, valamint bírós ági jogorvoslattal  

élhet:  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy amennyiben az Érintett  megítélése 

szerint  a személyes adatai  kezelése során megsértették a jogait ,  úgy jogosult  arra,   

 

a.  panaszt tegyen a felügyeleti  hatóságnál:  

Név: Nemzeti  Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Postacím: 1530   Budapest ,  Pf.:  5.  

Cím: 1125   Budapest  Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu  

URL http:/ /naih.hu  

 

b.  bírósági jogorvoslattal  éljen:  

Az Érintett  jogainak megsértése esetén a  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő ellen 

bírósághoz fordulhat.  A per a Törvényszék hatáskörébe tartozik.  

 

Az egyes Érintett  kategóriákra eltérő rendelkezések:  

 

 

1)  Információ és tájékoztatásnyújtás, valamint intézkedés nyújtásával kapcsolatban:  

 

A)  Munkavállalókra vonatkozó rendelkezések:  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő az információkat ,  valamint a tájékoztatást  és  

intézkedést  díjmentesen biztosít ja.  Azonban, ha a  Munkavállaló, mint  Érintett  kérelme 

egyértelműen megalapozatlan vagy –  különösen ismétlődő jellege miatt  –  túlzó, a  MEGA -

TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő, f igyelemmel  a kért  info rmáció vagy tájékoztatás 

nyúj tásával vagy a kér t  intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:  

-  észszerű összegű, de legfeljebb egy havi munkabérnek megfelelő összegű díjat  számíthat 

fel ,  vagy  

-  megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést .  

 

B)  Ajánlatkérőkre és  Megrendelőkre, kizárólag Hírlevélre feliratkozókra, Referenciát 

nyújtó és Hozzászóló Érintettekre, valamint Álláspályázókra vonatkozó rendelkezések:  
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A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő az információkat ,  valamint a tájékoztatást  és  

intézkedést  díjmentesen biztosít ja.  Azonban, ha az Érintett  kérelme egyértelműen 

megalapozatlan vagy –  különösen ismétlődő jellege miatt  –  túlzó, a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  

mint Adatkezelő, f igyelemmel a  kért  információ vagy tájéko ztatás  nyúj tásával vagy a kért  

intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:  megtagadhatja a kérelem alapján 

történő intézkedést .  

 

VII.  

 

Adatvédelmi incidens   

 

Mind az öt  Érintett  kategóriára egységes rendelkezések:  

 

Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti  hatóságnak  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő kötelezettséget  vállal  arra,  hogy az esetlegesen  

előforduló adatvédelmi incidenst  indokolatlan késedelem nélkül,  és  ha lehetséges, legkésőbb 72 

órával azután, hogy az adatvédelmi i ncidens a tudomására jutott ,  bejelenti  a felügyeleti  

hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal  a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy adatvédelmi incidens felügyeleti  

hatóság felé tet t  bejelentésben legalább  

-  ismertetni  kell  az adatvédelmi incidens jel legét ,  beleértve –  ha lehetséges –  az Érintettek 

kategóriáit ,  és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel  érintett  adatok kategóriáit  

és hozzávetőleges számát;  

-  közölni kell  a kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit  

-  ismertetni  kell  az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket  

-  ismertetni  kell  a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő  által  az adatvédelmi incidens 

orvoslására  tet t  vagy tervezett  intézkedéseket,  beleértve adott  esetben az adatvédelmi 

incidensből eredő eset leges hátrányos következmények enyhítését  célzó intézkedéseket.  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő kötelezettséget vállal  arra,  hogy amennyiben a 

bejelentés nem történik meg 72 órán belül ,  a bejelentéshez mellékeli  a késedelem igazolására 

szolgáló indokokat is.  

 

Érintett  tájékoztatása az adatvédelmi incidensről  

A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő kötelezettséget vállal  arra,  hogy indokolatlan 

késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet  az esetleges adatvédelmi incidensről,  amennyiben 

az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal  jár  a természetes  személyek 

joga ira és szabadságaira nézve.  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő kötelezettséget vállal  arra,  hogy az Érintett  részére 

adott  tájékoztatásban világosan és közérthetően:  

-  ismerteti  az adatvédelmi incidens jel legét,   

-  közli  a  kapcsolattartó nevét és  elérhetőségeit  

-  közli  az adatvédelmi incidensből eredő,  valószínűsíthető következményeket  
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-  közli  a  MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint  Adatkezelő által  az adatvédelmi incidens 

orvoslására tet t  vagy tervezett  intézkedéseket,  beleértve adott  esetben az adatvédelmi 

incidensből eredő eset leges hátrányos következmények enyhítését  célzó intézkedéseket.  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft . ,  mint Adatkeze lő rögzít i ,  hogy nem köteles nyúj tani a tájékoztatást ,  

ha a következő feltételek bármelyike (vagylagos feltételek) tel jesül :  

-  a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési  védelmi 

intézkedéseket  haj tott végre,  és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által  

érintett  adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket –  mint  

például a  t i tkosítás  alkalmazása –, amelyek a  személyes adatokhoz való hozzáférésre fel  

nem jogosított  személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat  

-  a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő az adatvédelmi incidenst  követően olyan 

további intézkedéseket tet t ,  amelyek b iztosít ják, hogy az Érintett  jogaira és 

szabadságaira jelentett  magas kockázat a  továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul 

meg 

-  a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést  tenne s zükségessé –  ebben az esetben a MEGA-

TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő kötelezettséget vállal  arra,  hogy az Érintetteket  

nyilvánosan közzétett  információk útján tájékoztatja  

 

VIII.  

 

Nyilvántartások  

 

1.  Adatkezelési  tevékenységek  nyilvántartás  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő az adatkezelési  tevékenységéről,  f igyelemmel arra,  

hogy az nem alkalmi jel legű,  nyilvántartást  vezet,  mely a következő információkat tartalmazza:  

-  az adatkezelő neve és  elérhetősége  

-  az adatkezelés céljai  

-  az Érintettek kategóriáinak,  valamint a  személyes adatok kategóriáinak ismertetése  

-  olyan címzettek kategóriái ,  akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják  

-  ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott  határidők  

-  ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett  technikai és szervezési  intézkedések 

általános leírása  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő kötelezettséget vál lal  arra,  hogy megkeresés 

alapján a felügyeleti  hatóság részére rendelkezésére bocsátja az általa vezetett  nyilvántar tást .  

 

2.  Adatvédelmi incidens nyilvántartás  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő kötelezettséget vállal  arra ,  hogy amennyiben 

az Adatkezelőnél adatvédelmi incidens fordul elő, úgy az Adatkezelő az adatvédelmi 

incidenseket  nyilvántartja ,  mely nyilvántartás tartalmazza:  

-  adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket  

  incidens jel legét  

  érintettek kategóriáit  és hozzávetőleges számukat  

  érintett  adatok kategóriáit  és hozzávetőleges számukat  
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  adatvédelmi t isztviselő vagy egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit   

-  adatvédelmi incidens következményeit  vagy valószínűsíthető következményeit  

-  adatkezelő által  az adatvédelmi incidens orvoslásra tet t  vagy tervezett  intézkedéseket,  

beleértve adott  esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 

következmények enyhítését  cé lzó intézkedéseket  

IX. 

 

Érintettek személyes adatait megismerők köre :  

(Adatfeldolgozók)  

 

Egyes Érintett  kategóriákra eltérő rendelkezések  

 

A)  Adatfeldolgozók az Ajánlatkérők  és Megrendelők  vonatkozásában:  

 

1.  Az Érintettek adatait  a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő ügyvezetője,  és  

alkalmazottai  ismerhetik meg.  Amennyiben a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő 

valamely alkalmazottja az Érintettnek a  foglalkoztatására irányuló jogviszonynál fogva kárt 

okoz, az Érintettel  szemben a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint munkáltató felelős a Ptk.  

6:540.§. (1)  bekezdése értelmében.  

 

2.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy az alábbi Adatfeldolgozókat  

veszi igénybe.  

 

BANYA Könyvelő  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  

-  Cég adatai:  

  Rövidített  név: BANYA Könyvelő  Kft .  

  Cégjegyzékszám: 13 -09-163217 

  Székhely: 2120 Dunakeszi,  Pihenő  u .  9/1.   

  Adószám: 23486485 -2-13 

  Képviseli :  Vattamány Árpád ügyvezető   

-  Kezelt  személyes adatok köre:  Érintett  neve,  Száll í tási  hely pontos címe  

-  Adatkezelés célja:  Adatfeldolgozó által  nyúj tott  könyvelési  szolgáltatás  Adatkezelő  

általi  igénybevétele  

-  Adatkezelés idő tartama: az Adatkezelő  adatkezelési  időtartamával megegyező  kivéve,  

ha az Adatkezelő  és az Adatfeldolgozó között i  jogviszony megszűnik,  mert  ebben az 

esetben az adatfeldolgozói jogviszony  megszűnése időpontjáig   

-  Érintettek kategóriái:  Megrendelők  

 

 

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt  Felelősségű Társaság  

-  Cég adatai:  

  Rövidített  név: KBOSS.hu Kft.   

  Cégjegyzékszám: 01 -09-303201 

  Székhely: 1031 Budapest ,  Záhony u. 7.  

  Adószám: 134211739-2-41 

  Képviseli :  Stygár -Joó János ügyvezető  

-  Kezelt  személyes adatok köre:  Érintett  neve,  Száll í tási  hely pontos címe  
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-  Adatkezelés célja:  Adatfeldolgozó által  nyúj tott  számlázási  szolgáltatás Adatkezel ő  

á l tal i  igénybevé tele  

-  Adatkezelés idő tartama: az adatfeldolgozó i  jogviszony megszűnése időpontjá ig   

-  Érintettek kategóriái:  Megrendelők  

 

Webrakéta Korlátolt  Felelősségű  Társaság  

-  Cég adatai:  

  Rövidített  név: Webrakéta Kft.  

  Cégjegyzékszám: 01-09-987579 

  Székhely: 1111 Budapest ,  Lágymányosi utca 12. fszt .  2 .   

  Adószám: 23980790-2-43  

  Képviseli :  Kiss Ernő  ügyvezető   

-  Kezelt  személyes adatok köre:   

o  Visszahívás kérése esetén: Érintett  neve, Érintett  telefonszáma  

o  www.mega-toloajto.hu  weboldalon történő ajánlatkérés esetén: Érintett  neve,  

Érintett  e-mail címe,  Érintett  telefonszáma, Száll í tási  hely irányítószám és 

település megjelölésével  

-  Adatkezelés célja:  Adatfeldolgozó által  nyúj tott  tárhelyszolgáltatás Adatkezel ő  általi 

igénybevétele  

-  Adatkezelés idő tartama: az Adatkezelő  adatkezelési  időtartamával megegyező  kivéve,  

ha az Adatkezelő  és az Adatfeldolgozó között i  jogviszony megszűnik,  mert  ebben az 

esetben az adatfeldolgozói jogviszony megsz űnése időpontjáig   

-  Érintettek kategóriái:  Ajánlatkérők  

 

B) Adatfeldolgozók a kizárólag Hírlevélre feliratkozók vonatkozásában:  

 

1.  Az Érintettek adatait  a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő ügyvezetője és  

alkalmazottai  ismerhetik meg. Amennyiben a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatfeldolgozó 

valamely alkalmazottja az Érintettnek a  foglalkoztatására irányuló jogviszonynál fogva kárt 

okoz, az Érintettel  szemben a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint munkáltató felelős a Ptk.  

6:540.§. (1)  bekezdése értelmében.  

 

2.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy az alábbi  Adatfeldolgozót  veszi  

igénybe.  

 

Webrakéta Korlátolt  Felelősségű Társaság  

-  Cég adatai:  

  Cég rövidített  neve:   Webrakéta Kft .   

  Székhely:     1111 Budapest ,  Lágymányosi utca 12.  fszt .  2.   

  Cégjegyzék szám:   01-09-987579  

  Adószáma:    23980790-2-43  

  Képviseli :     Kiss Ernő ügyvezető  

-  Kezelt  személyes adatok köre:  Hírlevélre feliratkozó neve,  Hírlevélre feliratkozó e -

mail címe  

-  Adatkezelés célja:  Adatfeldolgozó által  nyúj tott  tárhelyszolgáltatás Adatkezelő által i  

igénybevétele.  

-  Érintettek kategóriái:  kizárólag Hírlevélre feliratkozó Felhasználók.  
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C)  Adatfeldolgozók a Referenciát adó és a Hozzászóló Érintettek vonatkozásában:  

 

1.  Az Érintettek adatait  a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő ügyvezetője és  

alkalmazottai  ismerhetik meg.  Amennyiben a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő 

valamely alkalmazottja az Érintettnek a  foglalkoztatására irányuló jogviszonynál fogva kárt 

okoz, az Érintettel  szemben a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint munkáltató felelős a Ptk.  

6:540.§. (1)  bekezdése értelmében.  

 

2.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy az alábbi  Adatfeldolgozót  veszi  

igénybe.  

Webrakéta Korlátolt  Felelősségű Társaság  

-  Cég adatai:  

  Cég rövidített  neve:   Webrakéta Kft .   

  Székhely:     1111 Budapest ,  Lágymányosi utca 12.  fszt .  2.   

  Cégjegyzék szám:   01-09-987579  

  Adószáma:    23980790-2-43  

  Képviseli :     Kiss Ernő ügyvezető  

-  Kezelt  személyes adatok köre  

o  Referenciát  adó Érintett  vonatkozásában: Érintett  neve, Érintett  képmása, Érintett  

véleménye,  Érintett  e -mail címe  

o  Kezelt  személyes adatok köre a  Hozzászóló Érintett  vonatkozásában: Érintett  neve,  

Érintett  hozzászólása  

-  Adatkezelés célja:  Adatfeldolgozó által  nyúj tott  tárhelyszolgáltatás Adatkezelő által i  

igénybevétele.   

-  Érintettek kategóriái:   

o  Referenciát  adó Érintett  vonatkozásában: Referenciát  adó Érintett  

o  Hozzászóló Érintett  vonatkozásában: Hozzászóló Érintett  

 

D)  Adatfe ldolgozók a Munkavállalók vonatkozásában:  

 

1.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy személyes adataikat  kizárólag az 

alábbi személyek jogosultak megismerni a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő 

részéről:  Csil lag Zoltán ügyvezető,  Csil lag Anikó é s Nyárasdi Barbara.  

 

2.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy az alábbi  Adatfeldolgozókat veszi  

igénybe.  

 

BANYA Könyvelő  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  

-  Cég adatai:  

  Rövidített  név: BANYA Könyvelő  Kft .  

  Cégjegyzékszám: 13 -09-163217 

  Székhely: 2120 Dunakeszi,  Pihenő  u .  9/1.   

  Adószám: 23486485 -2-13 

  Képviseli :  Vattamány Árpád ügyvezető   
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  Kezelt  személyes adatok köre:  Munkavállaló neve; Munkavállaló születési  neve; 

Munkavállaló születési  helye és  ideje;  Anyja születési  neve;  Adóazonosító jele; 

TAJ száma; Biztosítási  jogviszonyának kezdete és megszűnése; Biztosítási  

jogviszonyának megnevezése, Biztosítási  jogviszonyának kódja;  FEOR száma;  

Végzettség, szakképzettsége szakképesítése,  és az ezt  igazoló okiratot  kibocsátó 

intézmény neve és  az okirat  száma;  Munkaidő -pihenőidő; Szabadság;  

Keresőképtelenségre vonatkozó adatok; Gyermekeinek száma, Gyermekeinek 

neve, Gyermekeinek születési  helye, Gyermekeinek születési  ideje,  Gyermekeinek 

TAJ száma, Gyermekeinek adóazonosító jele,  Házastárs/élettárs neve és 

adóazonosító jele,  Fizetési  számla száma, Lakcíme, Folyósítási  címe, E -mail címe,  

Telefonszáma  

-  Adatkezelés célja:  Adatfeldolgozó által  nyúj tott  könyvelési  szolgáltatás Adatkezel ő  

általi  igénybevétele  

-  Adatkezelés idő tartama: az Adatkezelő  adatkezelési  idő tartamával megegyező  kivéve,  

ha az Adatkezelő  és az Adatfeldolgozó között i  jogviszony megszűnik,  mert  ebben az 

esetben az adatfeldolgozói jogviszony megsz űnése időpontjáig   

-  Érintettek kategóriái:  Munkavállalók  

 

3.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő rögzít i ,  hogy az alábbi Címzettek részére 

továbbítja az adataikat:  

 

NAV 

-  Kezelt  személyes adatok köre:  Munkavállaló neve; Munkavál laló születési  ideje;  

Adóazonosító jele;  TAJ száma; Biztosítási  jogviszonyának kezdete és  megszűnése;  

Biztosítási  jogviszonyának kódja;  FEOR száma; Végzet tsége, szakképzettsége 

szakképesítése, és  az ezt  igazoló okiratot  kibocsátó intézmény neve és  az okirat  száma; 

Heti  munkaidő; Gyermekének neve és adóazonosító jele,  Házastárs/élettárs neve és  

adóazonosító jele  

-  Adattovábbítás célja:  munkáltató eleget tegyen jogszabályi  kötelezettségének  

-  Adattovábbítás jogalapja:   

1.  adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1.  számú melléklete értelmében az 

alábbi adatokat be kell  jelenteni az i l letékes elsőfokú állami adó -és vámhatóságnak:  

név, adóazonosító jel ,  születési  idő,  biztosítási  jogviszony kezdete –  kódja –  

megszűnése, heti  munkaidő, FEOR szám, TAJ szám, végzettség –  szakképzettség –  

szakképesítés –  továbbá az ezt  igazoló okiratot  kibocsátó intézmény neve és az okirat  

száma  

2.  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 29/A -29/B.§ -a rendelkezik 

a családi adókedvezmény feltételeiről ,  melynek során az alábbi adatok megadása 

kötelező:  név,  adóazonosító jel ,  gyermek neve és adóazonosító jele,  házastárs/élettárs  

neve és adóazonosító jele  

-  Érintettek kategóriái:  Munkavállalók  

 

Járási/Fővárosi  Kerületi  Hivatal  

-  Kezelt  személyes adatok köre:  Neve; Születési  neve; Születési  helye és  ideje;  Anyja 

születési  neve; Adóazonosító jele;  TAJ száma; Biztosítás i  jogviszonyának kezdete és  vége;  

Biztosítási  jogviszonyának megnevezése;  Heti  munkaidő,  Keresőképtelenségre vonatkozó 

adatok, Fizetési  számla száma vagy Folyósítás cím, Lakcím, Telefonszám, Gyermekének 

neve, Gyermekének születési  helyes és  ideje, Gyermeké nek TAJ száma  
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-  Adattovábbítás célja:  munkáltató eleget tegyen jogszabályi  kötelezettségének  

-  Adattovábbítás jogalapja:   

1.  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997. évi LXXXIII.  törvény 

végrehaj tásáról szóló 217/1997 (XII.1.)  Korm.rendelet  értelmében, amennyiben a  

Munkavállaló, mint Érintett  táppénzt igényel,  úgy a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  

Munkáltató köteles megküldeni az i l letékes Járási  Hivatalnak a Foglalkoztatói  

Igazolást  és  a táppénzre vonatkozó kérelmet,  melynek során az alábbi adatok 

megadása kötelező: név, TAJ szám, születési  időpont,  adóazonosító jel ,  lakcím, 

telefonszám, folyósítási  számla szám vagy folyósítási  cím, biztosítási  jogviszony 

kezdete,  heti  munkaidő, keresőképtelenségre vonatkozó adatok  

2.  kötelező egészségbiztosítás ellátá sairól  szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 40.§. -

42.§.-a rendelkezik a csecsemőgondozásidíj ra való jogosultság feltételeiről ,  melynek 

során az alábbi adatok megadása kötelező: név,  születési  név, TAJ szám, folyósítási  

számla szám vagy folyósítási  cím, gyermek  neve,  gyermek születési  helye és  ideje, 

gyermek TAJ száma,  biztosítási  jogviszony kezdete és megszűnése, biztosítási  

jogviszony megnevezése  

3.  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 42/A -

42/F.§. -a rendelkezik a gyermekgondo zási  díj ra való jogosultság feltételeiről ,  

melynek során az alábbi adatok megadása kötelező: név,  születési  név,  anyja születési  

neve, születési  hely és  idő, TAJ szám, folyósí tási  számla száma vagy folyósítási  cím, 

gyermek neve, gyermek születési  ideje,  gyermek TAJ száma  

-  Érintettek kategóriái:  Munkavállalók  

 

E)  Személyes adatokot megismerők köre az Álláspályázók vonatkozásában:  

 

1.  Az Érintettek adatait  a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő ügyvezetője, Csil lag 

Zoltán, továbbá Csil lag Anikó és Nyárasdy Barbara  ismerhetik meg.  

 

2.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy nem vesz igénybe 

Adatfeldolgozót .  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy amennyiben az 

Adatkezelő Adatfeldolgozót vesz igénybe,  úgy arról  jelen Adatkezelési  Tájékoztató 

módosításával az Adatfeldolgozói Szerződés megkötésével azonos napon tájékoztatja az 

Érintetteket.  

 

Mind az öt  Érintett  kategóriára egységes rendelkezések:  

 

1.  A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő kötelezettséget vállal  arra,  hogy amennyiben a  

fentiekben meghatározott  Adatfeldolgozók személyében változás következett  be, vagy 

amennyiben az Adatkezelő további Adatfeldolgozókat vesz igénybe, úgy arról  az 

Adatkezelési  Tájékoztató módosításával az Adatfeldolgozói Szerződés megkötésével azonos 

napon tájékoztatja az Érintetteket.   

 

2.  A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint  Adatkezelő rögzít i ,  hogy az Adatfeldolgozó az Érintettek 

személyes adatait  kizárólag a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő írásbeli  utasításai  

alapján kezeli ,  kivéve akkor, ha az adatkezelést  az adatfeldolgozóra alkalmazandó jog ír ja 

elő.  
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3.  A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy az Adatfeldolgozó kizárólag a 

MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő előzetes írásban tett  felhatalmazása alapján vehet 

igénybe további adatfeldolgozót .   

 

4.  A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő az általa igénybe vett  A datfeldolgozókkal 

adatfeldolgozási  szerződést  köt,  mely  előírja,  hogy az adatfeldolgozó  

 

-  a személyes adatokat kizárólag a  MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft . ,  mint Adatkezelő írásbeli  

utasításai  alapján kezeli ,  kivéve  akkor , ha az adatkezelést  az adatfeldolgozóra 

alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő  

-  biztosít ja azt ,  hogy a személyes adatok kezelés ére feljogosított  személyek t i toktartási  

kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő t i toktartási  kötelezettség 

alatt  ál lnak;  

-  meghozza a megfelelő technikai és szervezési  intézkedéseket annak érdekében,  hogy a 

kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja  

-  az adatkezelés jel legének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési  

intézkedésekkel a lehetséges mértékben segít i  a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft-t ,  mint  

Adatkezelőt  abban, hogy teljes íteni tudja  kötelezettségét az Érintett  jogainak 

gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében  

-  segít i  a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft-t ,  mint  Adatkezelőt  kötelezet tségei  tel jesítésében, 

f igyelembe véve  az adatkezelés  jel legét és az Adatfeldolgozó rendelkezésére álló 

információkat  

-  az adatkezelési  szolgáltatás nyúj t ásának befejezését  követően a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft , 

mint Adatkezelő döntése alapján minden személyes ada tot  töröl  vagy visszajuttat  az 

Adatkezelőnek, és törl i  a meglévő másolatokat,  kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog 

az személyes adatok tárolását  írja elő  

-  a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft . ,  mint Adatkezelő rendelkezésére bocsát  minden olyan 

információt,  amely a  kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá 

amely lehetővé teszi  és  elősegít i  az  

Adatkezelő által  vagy az általa megbízott  más ellenőr által  végzett  auditokat,  beleértve 

a helyszíni  vizsgálatokat is  

-  a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft . ,  mint Adatkezelő előzetesen írásban tett  eseti  vagy általános 

felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.  Az általános írásbeli  

felhatalmazás esetén az  adatfeldolgozó tájékoztatja a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft . -t ,  mint  

Adatkezelőt  minden olyan tervezett  változásról,  amely további adatfeldolgozók 

igénybevételét  vagy azok cseréjét  érinti ,  ezzel  biztosítva lehet őséget  a MEGA-

TOLÓAJTÓ  Kft-nek, mint adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a  változtatásokkal szemben 

kifogást  emeljen.  Ha a további adatfeldolgozó nem teljesít i  adatvédelmi kötelezettségeit ,  

az őt  megbízó adatfeldolgozó te ljes felelősséggel  tartozik a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft . ,  

mint Adatkezelő felé a  további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a  tel jesítéséért .  
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X. 

 

….a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. adatfeldolgozói tevékenységéről:  

 

1.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.  rögzít i ,  hogy abban az esetben, amikor az Érintettek részt  vesznek 

a kötelező munkaköri  alka lmassági vizsgálaton adatkezelőnek a munkaköri  alkalmassági  

vizsgálatot  végző minősül.  Ebben az esetben a munkaköri  alkalmassági véleményt (alkalmas,  

nem alkalmas, ideiglenesen nem alkalmas)  a véleményező szerv,  mint Adatkezelő közli  a 

MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. -vel,  mint  Adatfeldolgozóval azzal,  hogy az esetleges alkalmatlanság 

okát kizárólag az Érintett  írásbeli  hozzájáruló nyilatkozata esetében közölheti .  

 

2.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.  rögzít i  a munkaköri  alkalmassági  vizsgálatot  végző adatait :   

 

Országos Foglalkozás -Egészségügyi Szolgálat Korlátolt  Felel ősségű  Társaság  

 

-  Cég adatai:  

  Rövidített  név: Országos Foglalkozás -Egészségügyi Szolgálat  Kft .  

  Cégjegyzékszám  13-09-165927  

  Székhely: 2724 Újlengyel,  Határ út  12.  

  Adószám: 11859059-2-13 

  Képviseli :  Szabó Gábor ügyvezető   

-  Adatkezelő nevében el járó személy: dr.  Király Lil la  

-  Adatkezelés célja:  annak biztosítása, hogy az Érintett  résztvegyen a munkaköri  

alkalmassági vizsgálaton  

-  Adatkezelés jogalapja:  munkaköri ,  szakmai  i l letve személyi  higiénés alkalmasság 

orvosi vizsgálatáról  és véleményezéséről szóló 33/1998.  (VI.24.)  NM rendelet   

-  Érintettek kategóriái:  Munkavállalók  

 

XI.  

Egyéb rendelkezések  

 

1)  Azonosítást nem igénylő adatkezelés:  

 

Mind az öt  Érintett  kategóriára egységes rendelkezések:  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft. rögzít i ,  hogy ha azok a célok, amelyekből az Adatkezelő a 

személyes adatokat kezeli ,  nem vagy már  nem teszik szükségessé az Érintettnek az 

Adatkezelő által i  azonosítását ,  az Adatkezelő nem köteles kiegészítő információkat 

megőrizni,  beszerezni  vagy kezelni  annak érdekében, hogy pusztán azért  azonosítsa az 

Érintettet ,  hogy megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében 

foglaltaknak.  

 

2)  Eredeti  céltól  eltérő célból történő adatkezelés:  

 

Mind az öt  Érintett  kategóriára egységes rendelkezések:  
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A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő tudomásul veszi ,  hogy a személyes adatoknak 

a gyűj tésük eredeti  céljától  el térő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett ,  ha 

az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti  céljaival ,  amelyekre a  személyes 

adatoka t  eredeti leg gyűj tötték.  

A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő kötelezettséget vállal  arra ,  hogy ha az Érintett  

személyes adatait  a gyűj tésük eredeti  céljától  el térő célból kívánja kezelni ,  a to vábbi 

adatkezelést  megelőzően az Érintettet  erről  az eltérő célról  és  minden egyéb szükséges 

tudnivalóról tájékoztatja azzal,  hogy amennyiben az adatkezelő nem tud tájékoztatást  

nyúj tani az érintett  részére a személyes adatok eredetéről ,  mivel azok különböző forrásokból 

származnak, ál talános tájékoztatást  ad.  

3)  E-mail  üzenetek kezelése:  

 

Az egyes Érintett  kategóriákra eltérő rendelkezések:  

 

A)  E-mail üzenetek kezelése az Ajánlatkérők és a Megrendelők vonatkozásában:  

 

a.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy az új  szolgáltatásokról,  az 

akciókról ,  a kedvezményekről Hírlevélben tájékoztatja azon Érintetteket,  akik a 

Hírlevélre feliratkoztak. A Hírlevélre feliratkozás részletes szabályait  a Hírlevél 

tájékoztatóban találhatók.  

b.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy az Érintettel  folytat ott  egyéb 

e-mail üzeneteket a szerződéses jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési  ideig 

tárolja,  majd azt  követően törl i .   

 

B) E-mail üzenetek kezelése a kizárólag Hírlevélre feliratkozók vonatkozásában:  

 

a.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy Hírlevélben az új  

szolgáltatásokról,  az akciókról,  a kedvezményekről tájékoztatja az Érintetteket.   

b.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő e -mail útján tájékoztatja az Érintetteket:  

Adatkezelési  tájékoztató, a Cookie tájékoztató,  vagy a Hírlevél  tájé koztató 

módosításáról,  mely tájékoztatások nem minősülnek Hírlevélnek.   

c.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy az Érintettel  folytatott  e -mail  

üzeneteket a  hírlevélről  leiratkozásig tárolja,  majd a hírlevélről  leiratkozás napján törl i .  

 

C)  E-mai l  üzenetek kezelése a Referenciát nyújtó és a Hozzászóló Érintettek 

vonatkozásában:  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy az Érintettel  folytatott  e -mail  

üzeneteket a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és az Érintett  között i  szerződéses 

jogviszony megszűnését követő 5 éves elévülési  idő eltel téig tárolja azt  követően törl i .  

 

D)  E-mail üzenetek kezelése a Munkavállalók vonatkozásában:  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy a Munkavállalóval,  mint Érintettel  

a munkavégzési  kötelezet tsége tel jesítésével,  i l letve a munkaviszonyból eredő jogai 

gyakorlásával,  kötelezettségei tel jesítésével összefüggésben folytatott  e -mail üzeneteket  
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-  amennyiben az kizárólag a Munkavállalóra, mint Érintettre vonatkozik:  3 éves elévülési  

ideig tárolja,  majd azt  követően törl i ;  

-  amennyiben az a  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő Ajánlatkérőire,  

Megrendelőire,  kizárólag Hírlevélre feliratkozóira is  vonatkozik úgy 5 éves elévülési  

ideig tárolja,  majd azt  követően törl i .   

 

E)  E-mail üzenetek kezelése az Álláspályázók vonatkozásában:  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy az Érintettel  folytatott  e -mail  

üzeneteket  

-  amennyiben eredményes volt  az álláspályázat:  3 éves elévülési  ideig tárolja,  majd azt  

követően törl i  

-  amennyiben eredménytelen volt  az álláspályázat:  ál láspályázat  e lbírálását  követően 

haladéktalanul  törl i ,  kivéve, ha az álláspályázó kifejezett  hozzájárulását  adja személyes 

adatai ,  a pályázat eredménytelenségéről szóló értesítés kézhezvételét  követő 1 évig 

történő kezeléséhez, esetleges további megüresedett  ál láshelyek betöltése céljából  

 

4)  Érdekmérlegelési  tesztek :  

 

A)  Érdekmérlegelési  teszt a véleményüket  közlő korábbi Megrendelők számára:  

 

Cél:  

1.  A MEGA-TOLÓJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő tevékenysége minőségéről a korábbi  

Megrendelőinek véleménye útján nyúj tson referenciát  leendő Megrendelőinek  

további szerződéskötések érdekében .  

 

Jogalap:  

 

1.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő jogos érdeke  

  

Érdekmérlegelési  tesz:  

 

1.  MEGA-TOLÓJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő tevékenysége minőségéről a korábbi  

Megrendelőinek véleménye útján kíván referenciát  nyúj tani leendő Megrendelőinek 

további szerződéskötések érdekében.  

 

2.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő a korábbi Megrendelői véleményének 

közlése nélkül  nem tudná elérni  az 1.  pontban meghatározott  azon célt ,  hogy 

referenciát  nyúj tson leendő Megrendelői számára, így feltét lenül szükséges a 

referenciák közzététele .   

 

3.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő kizárólag  azon korábbi Megrendelői  

nevét,  képmását és  véleményét teszi  közzé a  www.meg-toloajto.hu  weboldalán, akik 

ehhez  megfelelő tájékoztatáson alapuló és  egyértelmű hozzájárulásukat  adják azon 

konkrét  célból,  hogy  a MEGA-TOLÓJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő tevékenysége 

minőségéről az Érintett ,  mint az Adatkezelő korábbi Megrendelője  véleménye útján 

referenciát  nyúj tson  leendő Megrendelőinek további szerződéskötések érdekében.  
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4.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő azt  követ ően, hogy az Érintett  a 3.  

pontban meghatározot t  konkrét  célból  adott   hozzájárulását  visszavonja, a MEGA -

TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő  a 3. pontban meghatározott  célból késedelem 

nélkül törl i  az Érintett  3.  pontban meghatározott  célból kezelt  személyes a datait .   

 

B) Érdekmérlegelési  tesztek a Munkavállalók vonatkozásában:  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és Munkáltató a Munka Törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I.  törvény 11.§. (1) bekezdése értelmében tudomásul veszi ,  hogy Munkavállalót ,  

mint Érintettet  csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti ,  

akként,  hogy az ellenőrzés és az annak során alkalmazott  eszközök, módszerek nem járhatnak 

az emberi  méltóság megsértésével,  továbbá azzal,  hogy a munkavállaló magánélete nem 

ellenőrizhető.  

 

a)  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és Munkáltató kifejezetten felhívja a 

Munkavállalók, mint Érintettek figyelmét arra,  hogy a céges e-mail fiók  kizárólag a  

MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és Munkáltató nevében és érdekében folytatott ,  

munkavégzéssel  összefüggő célokra használható, melynek a megtartását  a MEGA -

TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő bármikor ellenőrizheti .  

 

Cél:  

 

1.  annak megakadályozása, hogy a Munkavállaló, mint Érintett  munkaidőben magáncélú 

levelezéseket folytasson a céges e -mail f iók útján, i l letve  

2.  annak megakadályozása, hogy a Munkavállaló, mint Érintett  a saját ,  vagy harmadik 

fél  nevében folytasson a céges e -mail f iók útján a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft.  

Ajánlatkérőivel és/vagy Megrendelőivel és/vagy a kizárólag Hírleveleire  

feliratkozóival a  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő és Munkáltató 

érdekkörébe tartozó beszélgetéseket,  i l letve  

3.  annak megakadályozása, hogy a Munkavállaló, mint  Érintett  a  MEGA -TOLÓAJTÓ 

Kft. ,  mint Adatkezelő és Munkáltató nevében eljárva beszélgetéseket  folytasson a  

MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.  Ajánlatkérőivel és/vagy Megrendelőivel és /vagy a kizárólag 

Hírleveleire feliratkozóival,  és/vagy harmadik személyekkel a MEGA -TOLÓAJTÓ 

Kft. ,  mint Adatkezelő és Munkáltató érdekeit  sértő módon.  

 

Jogalap:  

 

1.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Munkáltató jogos érdeke  

  

Érdekmérlegelési  tesz:  

 

1.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő célja a céges e -mail f iók ellenőrzésével  

a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és Munkáltató jogos érdeke, így annak 

megakadályozása, hogy  

 

a.  a Munkavállaló, mint Érintett  munkaidőben magáncélú levelezéseket folytasson a  

céges e -mail f iók útján, i l letve  
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b.  a Munkavállaló, mint Érintett  a saját ,  vagy harmadik fél  nevében folytasson a  

céges e -mail f iók út ján a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft.  Ajánlatkérőivel és/vagy 

Megrendelőivel  és/vagy a kizárólag Hírleveleire feliratkozóival a MEGA -

TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és  Munkáltató üzleti  érdekeit  sértő 

beszélgetéseket  

 

c.  a Munkavállaló, mint Érintett  a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és  

Munkáltató nevében eljárva  beszélgetéseket folytasson a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft.  

Ajánlatkérőivel és/vagy Megrendelőivel és/vagy a kizárólag Hírleveleire  

feliratkozóival és/vagy harmadik személyekkel a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint 

Adatkezelő és Munkáltató üzleti  érdekeit  sér tő módon.  

 

2.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő és Munkáltató az e -mail f iók ellenőrzése 

nélkül,  más módon nem képes elérni  az 1. pontban meghatározott  célokat,  így 

feltét lenül szükséges az e -mail f iók ellenőrzése.  

 

3.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és Munkálta tó rögzí t i ,  hogy az e-mail  

fiók ellenőrzésére kizárólag a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft.  ügyvezetője jogosult .   

 

4.  A Munkavállalók, mint Érintettek a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és 

Munkáltató jogos érdekével  szemben hivatkozhatnak arra,  hogy a magánjellegű 

levelek tartalmát  a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft.,  mint  Adatkezelő és  Munkáltató nem 

jogosult  megismerni a  Munkavállaló, mint Érintett  személyes adatainak védelméhez 

való joga, a harmadik személyeknek a személyes adataik védelméhez való joga, i l letve 

más személyisége joga  okán.  

 

5.  Az e-mail f iók ellenérzése és  ezzel a Munkavállalók jogos érdekének korlátozása 

arányban áll  a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és Munkáltató jogos 

érdekének védelmével,  f igyelemmel arra,  hogy az e -mail  f iók ellenőrzésére egyrészt  

a Munkavállaló, mint Érintett  jelenlétében, másrészt  a  fokozatosság elvének 

figyelembevételével kerül sor az alábbiak szerint:  

 

a.  ellenőrzi  a címzett  e -mail címét,  melyből amennyiben egyértelműen 

megállapítható, hogy az magáncélú levelezés, úgy annak tartalmát  nem tekinti  

meg,  

b.  ellenőrzi  az üzenet tárgyát,  melyből amennyiben egyértelműen megállapítható, 

hogy az magáncélú levelezés, úgy annak tartalmát  nem tekinti  meg,  

c.  amennyiben a címzett  e -mail címéből ,  és az üzenet tárgyából nem lehet  

egyértelműen, minden ké tséget kizáróan megállapítani,  hogy az magáncélú 

levelezés, úgy a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft.  ügyvezetője ellenőrzi  az e -mail  

tartalmát,   

d.  ellenőrzi  az üzenet mellékletének méretét  annak érdekében, hogy nem a MEGA -

TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és  Munkáltató üzleti  érdekeit  sértő irat  

engedély nélküli ,  i l letve Munkáltató érdekei t  sértő módon történő küldésére került  

e sor,   

e.  amennyiben az üzenet mellékletének méretéből arra lehet következtetni ,  hogy az a 

MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és Munkáltató üzleti  érdekkörébe 
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tartozó iratot ,  úgy a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft.  ügyvezetője ellenőrzi  a  melléklet  

tartalmát,   

f .  amennyiben az üzenet küldésére olyan időben került  sor,  amely azon 

időintervallumon belül  van, amikor a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő és 

Munkáltató tudomása szerint  jogsértő cselekményt követtek el ,  és a  címzett  e -mail  

címéből és az üzenet tárgyából nem lehet megállapí tani minden kétséget kizáróan, 

hogy az magáncélú levelezés e,  úgy a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft.  ügyvezetője 

ellenőrzi  az e -mail és/vagy melléklet  tartalmát.  

 

b)  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és Munkáltató kifejezetten felhívja a 

Munkavállalók, mint Érintettek figyelmét  arra,  hogy az asztali  számítógép, a laptop és a 

táblagép  kizárólag a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és  Munkáltató nevében és  

érdekében folytatott ,  munkavégzéssel  összefüggő célokra használható, melynek a 

megtartását  a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő bármikor ellenőrizheti .  

 

Cél:  

1.  annak megakadályozása, hogy a Munkavállaló, mint Érintett  munkaidőben magáncélú 

használja az  asztali  számítógépet,  és/vagy a laptopot és/vagy a táblagépet,  i l letve  

2.  annak megakadályozása, hogy a Munkavállaló, min t  Érintett  a  MEGA -TOLÓAJTÓ 

Kft. ,  mint Adatkezelő és Munkáltató engedélye nélkül az  asztali  számítógépen,  

és/vagy a laptopon és/vagy a táblagépen tárolt  adatokhoz jogosulatlanul hozzáférjen, 

azokat  jogosulatlanul megváltoztassa, továbbítsa, nyilvánosságra h ozza,  törölje vagy 

megsemmisítse, azokról jogosulatlanul saját  és/vagy harmadik személy számára a  

MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és Munkáltató üzleti  érdekeit  sértő módon 

másolatot  készítsen.  

 

Jogalap:  

 

1.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Munkáltató jogos érdeke  

 

Érdekmérlegelési  tesz:  

 

1.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő célja az asztali  számítógép, a laptop és  

a táblagép ellenőrzésével  a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő és Munkáltató 

jogos érdeke, így annak  megakadályozása, hogy  

a.  a Munkavállaló, mint Érintett  munkaidőben magáncélú használja az  asztali  

számítógépet,  és/vagy a laptopot és/vagy a táblagépet,  i l letve  

b.  a Munkavállaló, mint Érintett  a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és  

Munkáltató engedélye nélkül az  asztali  számítógépen, és/vagy a laptopon és/vagy 

a táblagépen tárolt  adatokhoz jogosulatlanul hozzáférjen, azokat  jogosulatlanul 

megváltoztassa, továbbítsa, nyilvánosságra hozza, törölje vagy megsemmisítse,  

azokról jogosulatlanul saját  és/vagy harma dik személy számára a MEGA -

TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és  Munkáltató üzleti  érdekei t  sértő módon 

másolatot  készítsen.  

 

2.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és Munkáltató az asztali  számítógép, a  

laptop és a táblagép ellenőrzése nélkül,  más módon nem k épes elérni  az 1. pontban 

meghatározott  célokat,  így feltét lenül szükséges azok ellenőrzése.   
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3.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és Munkáltató rögzí t i ,  hogy az asztali  

számítógép,  a laptop és a táblagép ellenőrzésére kizárólag a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. 

ügyvezetője jogosult .   

 

4.  A Munkavállalók, mint Érintettek a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és 

Munkáltató jogos érdekével szemben hivatkozhatnak arra, hogy  a MEGA-TOLÓAJTÓ 

Kft. ,  mint Adatkezelő csak annak megállapítására jogosult ,  hogy az asztali  

számítógépen,  a laptopon és a  táblagépen a Munkavállaló, mint Érintett  a MEGA -

TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő és Munkál tató kifejezett  t i l tása ellenére személyes 

ada tot  tárolt ,  azonban annak rögzítésére már nem jogosult ,  hogy milyen személyes 

adatokat tárolt .   

 

5.  Az asztali  számítógép, és/vagy a laptop és/vagy a táblagép ellenérzése és  ezzel a  

Munkavállalók jogos érdekének korlátozása arányban áll  a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. , 

mint Adatkezelő és  Munkáltató jogos érdekének védelmével,  f igyelemmel arra,  hogy 

az asztali  számítógép,  és/vagy a laptop és/vagy a táblagép ellenőrzésére egyrészt  a 

Munkavállaló, mint  Érintett  jelenlétében, másrészt  a  fokozatosság elvének 

figyelembevételével kerül sor az alábbiak szerint:  

 

a.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.  ügyvezetője ellenőrzi  az asztali  számítógépen, és/vagy a  

laptopon és/vagy a táblagépen elmentett  fáj l  nevét,  melyből amennyiben 

egyértelműen megállapítható, hogy az kizárólag magáncélú adatokat tartalma z,  

úgy annak tartalmát nem tekinti  meg,  

b.  amennyiben a  fáj lnévből nem lehet  minden kétséget kizáróan megállapítani,  hogy 

az kizárólag magáncélú adatokat tartalmaz, úgy a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. 

ügyvezetője ellenőrzi  a fáj l  tartalmát  

c.  amennyiben megállapítható, hogy a Munkavállaló,  mint  Érintett  a MEGA -

TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és  Munkáltató kifejezett  t i l tása ellenére 

magáncélra használta  az asztali  számítógépet és/vagy a laptopot és/vagy a 

táblagépet,  úgy ennek tényét,  a  személyes adatok rögzítése nélkül a MEGA-

TOLÓAJTÓ Kft.  ügyvezetője rögzít i  

d.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.  ügyvezetője ellenőrzi ,  hogy az asztali  számítógépen,  

és/vagy a laptopon és/vagy a táblagépen elhelyezett  adatokhoz a  Munkavállaló,  

mint Érintett  nem fért  e hozzá jogosulatlanul,  azokat nem változtat ta e meg,  nem 

továbbította e,  nem hozta e nyilvánosságra, nem törölte e,  nem semmisítette e meg,  

i l letve azokról jogosulatlanul saját  és/vagy harmadik személy számára a MEGA -

TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és Munkál tató üzleti  érdekeit  sértő módon nem 

készí tett  e másolatot .   

 

c)  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és Munkáltató kifejezetten felhívja a 

Munkavállalók, mint Érintettek figyelmét arra,  hogy a céges  mobil telefont és a vezetékes 

telefon  kizárólag a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft.,  mint Adatkezelő és  Munkáltató nevében és 

érdekében folytatott ,  munkavégzéssel  összefüggő célokra használható, melynek a 

megtartását  a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő bármikor ellenőrizheti .  

 

Cél:  
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1.  annak megakadályozása, hogy a Munkavállaló, mint Érintett  munkaidőben magáncélú 

szóbeli  és/vagy írásbeli  beszélgetéseket folytasson a céges mobil  telefon útján, 

i l letve magáncélú szóbeli  beszélgetéseket folytasson vezetékes telefon útján, i l letve  

2.  annak megakadályozása, hogy a Munkavállaló, mint Érintett  a saját ,  vagy harmadik 

fél  nevében folytasson a céges mobil  telefon útján a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft.  

Ajánlatkérőivel és/vagy Megrendelőivel és/vagy a kizárólag Hírleveleire  

feliratkozóival a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő és Munkáltató 

érdekkörébe tartozó írásbeli  beszélgetéseket,  i l letve  

3.  annak megakadályozása, hogy a Munkavállaló, mint  Érintett  a  MEGA -TOLÓAJTÓ 

Kft. ,  mint  Adatkezelő és  Munkáltató nevében eljárva írásbeli  beszélgetéseket  

folytasson céges mobil  telefon útján a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft.  Ajánlatkérőivel 

és/vagy Megrendelőivel és/vagy a kizárólag Hírleveleire feliratkozóival és/vagy 

harmadik személyekkel a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő és Munkáltató 

érdekeit  sértő módon.  

 

Jogalap:  

 

1.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Munkáltató jogos érdeke  

  

Érdekmérlegelési  tesz:  

 

1.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő célja a céges mobil  telefon és/vagy a 

vezetékes telefon ellenőrzésével a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és  

Munkáltató jogos érdeke,  így annak megakadályozása, hogy  

a.  a Munkavállaló,  mint  Érintett  munkaidőben magánc élú szóbeli  és/vagy írásbeli  

beszélgetéseket folytasson a céges mobil  telefon útján, i l letve magáncélú szóbeli  

beszélgetéseket folytasson vezetékes telefon útján, i l letve  

b.  a Munkavállaló, mint Érintett  a saját ,  vagy harmadik fél  nevében folytasson a  

céges mobil  telefon útján a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft.  Ajánlatkérőivel és/vagy 

Megrendelőivel  és/vagy a kizárólag Hírleveleire feliratkozóival a MEGA -

TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és Munkáltató érdekkörébe tartozó írásbeli 

beszélgetéseket,  i l letve  

c.  a Munkavállaló, mint Érintett  a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és  

Munkáltató nevében eljárva írásbeli  beszélgetéseket folytasson céges mobil  

telefon útján a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft.  Ajánlatkérőivel és/vagy Megrendelőivel  

és/vagy a kizárólag Hírleveleire feliratkozóival  és/vagy harmadik személyekkel  a 

MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és  Munkáltató érdekeit  sértő módon.  

 

2.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és  Munkáltató a  vezetékes és/vagy a 

mobil  telefon ellenőrzése nélkül,  más módon nem képes elérni  az 1. pontban 

meghatározott  célokat,  így feltét lenül szükséges az e -mail f iók ellenőrzése.  

 

3.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és Munkáltató rögzít i ,  hogy a vezetékes 

és/vagy mobil  telefon ellenőrzésére kizárólag a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft.  ügyvezetője 

jogosult .   
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4.  A Munkavállalók,  mint Érintettek a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és 

Munkáltató jogos érdekével  szemben hivatkozhatnak arra, hogy azt ,  hogy 

magáncélból kit  és mikor hívtak fel ,  i l letve magáncélból kinek milyen tartalmú 

üzenetet  küldtek a  MEGA -TOLÓAJTÓ Kft.,  mint  Adat kezelő és  Munkáltató nem 

jogosult  rögzíteni a  Munkavállaló, mint Érintett  személyes adatainak védelméhez való 

joga, a harmadik személyeknek a személyes adataik védelméhez való joga, i l letve más 

személyisége joga okán.  

 

5.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és Munkáltató a 4. pontra figyelemmel  

kötelezettséget vállal  arra,  hogy amennyiben rögzít i  azt ,  hogy a Munkavállaló 

magáncélú szóbeli  és /vagy írásbeli  beszélgetést  folytatott ,  nem rögzít i  azt ,  hogy 

magáncélból  kit  és mikor hívott  fel ,  i l letve magáncélból  kinek milyen tartalmú 

üzenetet  küldött  a Munkavállaló, mint Érintett .   

 

6.  A vezetékes és/vagy a mobil  telefon ellenérzése és ezzel a Munkavállalók jogos 

érdekének korlátozása arányban áll  a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és  

Munkáltató jogos érdekének védelmével,  f igyelemmel  arra,  hogy a vezetékes és/vagy 

a mobil  telefon ellenőrzésére egyrészt  a  Munkavállaló, mint Érintett  jelenlétében, 

másrészt  a fokozatosság elvének figyelembevételével kerül sor  az alábbiak szerint:  

a.  szóbeli  beszélgetés ellenőrzése:   

I.  e l lenőrzi  a  vezetékes telefonok és a  mobil  telefonok híváslistáját  a  

munkavégzési  célú és  a magáncélú telefonbeszélgetések elkülönítése, és 

egyben annak a megállapítása érdekében,  hogy a Munkavállaló, mint  

Érintett  folytatott  e magáncélú beszélgetéseket  

II.  amennyiben a  telefonszámból nem lehet egyértelműen,  minden kétséget  

kizáróan megállapítani,  hogy az magáncélú beszélgetés,  úgy a MEGA -

TOLÓAJTÓ Kft.  ügyvezetője ellenőrzi  azt ,  hogy kinek a nevén van a  

telefonszám ,   

b.  írásbeli  beszélgetés el lenőrzése:  

a.  ellenőrzi  azt ,  hogy a mobil  telefon üzenetet  milyen telefonszámra küldték  

a munkavégzési  célú és a magáncélú üzenetváltások elkülönítése,  és egyben 

annak a megállapítása érdekében, hogy a Munkavállaló, mint  Érintett 

folytatott  e magáncélú üzenetváltozásoka t ,   

b.  amennyiben az üzenet címzett jének telefonszámából nem lehet 

egyértelműen,  minden kétséget kizáróan megállapítani,  hogy az magáncélú  

beszélgetés,  úgy a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft.  ügyvezetője ellenőrzi  azt ,  hogy 

kinek a nevén van a  telefonszám ,   

c.  amennyiben az üzenet címzett jének nevéből nem lehet egyértelműen,  

minden kétséget  kizáróan megállapítani,  hogy az magáncélú beszélgetés,  

úgy a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft.  ügyvezetője ellenőrzi  az üzenet tartalmát .   

 

d)  A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő és Munkáltató kifejezetten felhívja a 

Munkavállalók, mint  Érintettek figyelmét arra,  hogy az internetet  kizárólag a  

munkavégzéssel  összefüggő célokból használhatják, melynek a megtartását  a  MEGA-

TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint  Adatkezelő bármikor ellenőrizheti .  
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Cél:  annak megakadályozása, hogy  a Munkavállaló, mint Érintett  munkaidőben 

magáncélú internetes tevékenységet  folytasson,  magáncélból látogasson meg 

weboldalakat.  

 

Jogalap:  

 

1.  MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Munkáltató jogos érdeke  

 

Érdekmérlegelési  tesz:  

 

1.  A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő célja az internethasználat  el lenőrzésével 

a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő és Munkáltató jogos érdeke, így annak 

megakadályozása, hogy a Munkavállaló, mint Érintett  munkaidőben magáncélú 

internetes tevékenységet folytasson, magá ncélból látogasson meg weboldalakat.   

 

2.  A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő és Munkáltató az internethasználat  

el lenőrzése nélkül,  más módon nem képes elérni  az 1. pontban meghatározott  célt ,  

így feltét lenül szükséges annak ellenőrzése.   

   

3.  A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő és  Munkáltató tájékoztatja a  

Munkavállalókat,  mint Érintetteket,  hogy az internethasználat  el lenőrzésére 

kizárólag a  MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft. ügyvezetői  jogosultak.  

 

4.  A Munkavállalók, mint Érintettek a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő és  

Munkáltató jogos érdekével  szemben hivatkozhatnak arra, hogy a MEGA-TOLÓAJTÓ  

Kft.,  mint Adatkezelő csak annak megállapítására jogosult ,  hogy az internetet  a  

Munkavállaló, mint Érintett  a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő és  

Munkáltató kifejezett  t i l tása ellenére magáncélra  használta e ,  azonban annak 

rögzítésére már  nem jogosult ,  hogy milyen weboldalakat  tekintett  meg,  i l letve ezáltal  

milyen személyes adatok kerültek rögzítésre az asztali  számítógépen vagy a mobil  

telefonon.  

 

5.  Az internethasználat  el lenérzése és ezzel a Munkavállalók jogos érdekének 

korlátozása arányban áll  a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő és Munkáltató 

jogos érdekének védelmével,  f igyelemmel arra,  hogy az internethasználat  

el lenőrzésére egyrészt  a Munkavállaló, mint Érintett  jelenlétében, másrészt  a  

fokozatosság elvének figyelembevételével kerül sor az alábbiak szerint:  

 

a.  MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft. ügyvezetői  el lenőrzik, hogy a Munkavállaló, mint  

Érintett  milyen weboldalakat látogatott  munkaidejében,  

b.  amennyiben megállapítható, hogy a Munkavállaló, mint Érintett  a MEGA-

TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint  Adatkezelő és  Munkáltató kifejezett  t i l tása ellenére nem 

munkavégzéssel  összefüggő célból látogatott  meg weboldalakat,  i l letve 

használta az internetet ,  úgy ezt  a személyes adatok rögzí tése nélkül a MEGA-

TOLÓAJTÓ  Kft. ügyvezetői  rögzít ik.  
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e)  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és Munkáltató kifejezetten felhívja a 

Munkavállalók, mint Érintettek figyelmét arra,  hogy a céges gépjárművet  kizárólag 

munkavégzéssel  összefüggő célra használhatják, továbbá kifejezetten felhívja a 

Munkavállalók, mint Érintettek figyelmét arra,  hogy a céges gépjárművekben GPS 

navigációs rendszer került elhelyezésre .  

 

Cél:  

1.  annak megakadályozása, hogy a Munkaváll aló, mint Érintett  a céges gépjárművet  

munkaidőben magáncélra használja  

2.  annak megakadályozása, hogy a Munkavállaló, mint Érintett  a gépjárművel  

munkaidején kívül is használja  

3.  amennyiben a gépjárművet eltulajdonítottak,  a gépjármű felkutatása  

 

Jogalap:  

 

1.  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Munkáltató jogos érdeke  

  

Érdekmérlegelési  tesz:  

 

1.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő célja a GPS gépjárműben történő 

elhelyezésével a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és  Munkáltató jogos 

érdeke, így  

a.  annak megakadályozása, hogy a Munkavállaló, mint  Érintett  a céges gépjárművet  

munkaidőben magáncélra használja  

b.  annak megakadályozása, hogy a Munkavállaló, mint Érintett  a gépjárművel  

munkaidején kívül is használja  

c.  amennyiben a gépjárművet eltulajdonítottak,  a gépjármű felkutat ása  

 

2.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és Munkáltató a GPS gépjárműben 

történő elhelyezése nélkül,  más módon nem képes elérni  az 1. pontban meghatározott  

célokat,  így feltét lenül szükséges a GPS elhelyezése a  gépjárműben.  

 

3.  A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és Munkáltató rögzít i ,  hogy a GPS-ben 

tárolt  adatokhoz kizárólag a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft.  ügyvezetője jogosult  hozzáférni.   

 

4.  A Munkavállalók, mint Érintettek a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és 

Munkáltató jogos érdekével szemben hivatkozhatnak arra, hogy a MEGA -TOLÓAJTÓ 

Kft. ,  mint Adatkezelő a GPS -t  kizárólag munkaszervezéssel  összefüggő célokra 

alkalmazhatja,  így azt  közve tlenül a munkafolyamatok ellenőrzése, a gépjármű 

esetleges eltulajdonítása esetén annak felkutatása céljából használhatja és csak 

mindezekkel összefüggésben másodlagosan a munkavállaló ellenőrzésére.  

 

5.  A GPS gépjárműben történő elhelyezése és ezzel a Munka vállalók jogos érdekének 

korlátozása arányban áll  a MEGA -TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és Munkáltató 

jogos érdekének védelmével,  f igyelemmel arra,  hogy a GPS adatainak ellenőrzésére 

egyrészt  a Munkavállaló, mint  Érintett  jelenlétében, másrészt  kizárólag i ndokolt  

esetben kerül sor az alábbiak szerint:  
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a.  amennyiben a  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő és  Munkáltató egyéb 

úton tudomást szerez arról ,  hogy a Munkavállaló, mint Érintett  a gépjárművet 

munkaidőben magáncélra használja;   

b.  amennyiben a  MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint  Adatkezelő és  Munkáltató egyéb 

úton tudomást szerez arról ,  hogy a Munkavállaló, mint Érintett  a gépjárművet 

munkaidőn kívül engedély nélkül használja;   

c.  amennyiben a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő és  Munkáltató 

tudomást szerez arról ,  hogy a gépjárművet eltulajdonították (ebben az esetben 

nincs szükség a  Munkavállaló, mint Érintett  jelenlétére.  

 

C)  Álláspályázók vonatkozó rendelkezések:   

 

1.  A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő célja az Álláspályázók adatainak 

kezelésével a MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.,  min t  Adatkezelő jogos érdeke arra vonatkozóan,  

hogy az adott  munkakörre a megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt kiválassza 

és vele  munkaszerződést  kössön.  

 

2.  A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő, más módon nem képes elérni  az 1. pontban 

meghatározott  célt ,  így feltét lenül szükséges a személyes adat kezelése.  

    

3.  A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő az 1.  pontban meghatározott  céljának 

elérése érdekében,  

 

a.  amennyiben az álláspályázat eredményes:  a  személyes adatokat az adatok közlését  

követő 3 éves elévülési  időn belül  tárolja,  f igyelemmel arra,  hogy a munkajogi  

igények 3 év alatt  évülnek el;  

b.  amennyiben az álláspályázat eredménytelen: a személyes adatokat az adatok 

közlését  követően haladéktalanul  törl i ,  kivéve, ha az Álláspályázó kifejezett  

hozzájárulását  adja személyes adatai ,  a pályázat eredménytelenségéről szóló 

értesítés kézhezvételét  követő további 1 évig történő kezeléséhez,  esetleges 

további megüresedett  ál láshelyek betöltése céljából.  

 

4.  Az Álláspályázók, mint Érintettek a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő jogos 

érdekével szemben hivatkozhatnak arra, hogy személyes adatokat csak meghatározott  

célból,  meghatározott  ideig lehet kezelni  tömör,  át látható, érthető és könnyen  

hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazott  tájékoztatást  

követően.  

 

5.  Az Álláspályázók személyes adatának kezelés arányban áll  a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft . , 

mint Adatkezelő jogos érdekének védelmével  figyelemmel arra,  hogy:  

 

a.  a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő kizárólag azon Álláspályázók 

személyes adatait  kezeli ,  akik önkéntes elhatározásból nyúj tottak be 

álláspályázatot  abból  a célból,  hogy a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft . -vel ,  mint 

Adatkezelővel és Munkáltatóval munkaviszonyt létesítsenek;  

b.  arra vonatkozóan, hogy az Álláspályázó,  mint Érintett  milyen személyes adatokat 

ad meg a MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft-nek, mint Adatkezelőnek és Munkáltatónak nincs 

befolyása, az tel jes mértékben az Álláspályázó döntésétől ,  szándékától  függ;  
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c.  MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft . ,  mint Adatkeze lő és Munkáltató az Álláspályázók 

személyes adatait  a  szükséges ideig kezeli  a XI.3)C.3 pontban meghatározottak 

szerint ,  azt  követően haladéktalanul törl i .  

 

5)  A www.mega-toloajto.hu weboldalon található képek és videók:  

 

a.  Munkavállalók fényképfelvételének közzététele :   

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy munkavállalóiról  

fényképfelvételt  helyezett  el  a www.mega-toloajto.hu  weboldalon abból a célból,  hogy a  

weboldal emberközpontúbbá váljék, hogy a Megrendelők és a leendő Megrendelők a  

weboldalon keresztül  is megismerhessék azon személyeket,  akikkel adott  esetben csupán 

telefonos úton, vagy e -mail útján kommunikáltak.  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy ebben az esetben az adatkezelés  

nem áll  összefüggésben a munkáltatói  jogok gyakorlásával,  i l letve,  hogy a munkavállalók 

előzetesen önkéntesen hozzájárulásukat  adták a  fényképek elkészítéséhez, és  

közzétételéhez.   

 

-  adatkezelés célja:  www.mega-toloajto.hu  weboldal emberközpontúbbá tétele  

-  adatkezelés jogalapja:  Érintett  hozzájárulása  

-  kezelt  személyes adat:  Érintettről  készült  fényképfelvétel  

 

b.  Munkafolyamatokról készült  videók közzététele :   

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy az egyes munkafolyamatokról a  

www.mega-toloajto.hu weboldalon videókat helyezett  el ,  melyeken munkavállalói  

szerepelnek munkavégzés közben .   

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy ezen videófelvételek kizárólag 

abból a célból készül tek, hogy az Adatkezelő betekintést  engedjen a Megrendelői,  és  

leendő Megrendelői  számára a  munkavégzés folyamataiba,  az Adatkezelőnek nem vol t  

célja ezen videók elkészítésével a munkavállalók munkavégzésének megfigyelése.  

 

-  adatkezelés célja:  egyes munkafolyamatok megismertetése a Megrendelőkkel,  leendő 

Megrendelőkkel  

-  adatkezelés jogalapja:  Érintett  hozzájárulása  

-  kezelt  személyes adat:  Érintett  ál tal  vé gzett  munkafolyamatokról készült  videófelvétel  

 

c.  PLATFORM MÉDIA Kft.  ál tal  készítet t  videó közzététele :   

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ Kft. ,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy a PLATFORM MÉDIA Kft. -vel  

kötött  megállapodás értelmében a PLATFORM MÉDIA Kft.  ál tal  készítet t  f i lm a MEGA -

TOLÓAJÓ Kft.  tulajdonába kerül,  azt  szabadon felhasználhatja azzal,  hogy a fi lm anyagot 

a TV2 és a FEM3 csatornákon a szÉPÍTŐK Gyetván Csabával című műsorában sugározza.   
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6)  Adatvédelmi tisztviselő:  

 

A MEGA-TOLÓAJTÓ  Kft.,  mint Adatkezelő rögzít i ,  hogy  nem jelöl  ki  adatvédelmi 

t isztviselőt  f igyelemmel arra,  hogy:  

 

-  az Adatkezelő nem közhatalmi  szerve, i l letve nem egyéb közfeladatot  el látó szerv  

-  az Adatkezelő fő tevékenységei  nem foglalnak olyan adatkezelési  műveleteket  

magukban, amelyek jellegüknél,  hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek 

rendszeres és  szisztematikus, nagymértékű megfigyelését  teszik szükségessé  

-  az Adatkezelő fő tevékenységei  nem foglalják magukban  a  személyes adatok 

különleges kategóriáinak és a büntetőjogi  felelősség megállapí tására vonatkozó 

határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő 

kezelését   

 

Göd, 2018.  május 25.        MEGA-TOLÓAJTÓ Kft.   

  képv.:  Csillag Zoltán ügyvezető  
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