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1. Előzmények 
 
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Pécsi VÉKA Bt, mint adatkezelő 
(továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, 
adatvédelmi és adatkezelési politikát. 
Az Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási azonosító igénylésére nem kötelezett. 
 
Belső adatvédelmi felelős: Koszorús Pál 
 

2. Tárgyi hatály 
 
Jelen szabályzat hatálya az alábbi adatkezelésekre terjed ki: 

• a pal.koszorus@pecsiraktarak.hu, az info@pecsiraktarak.hu és a 
2esrakodo@gmail.com e-mail címekkel kapcsolatos adatkezelés 

• a 0620-669-3791, 0672-324-658 és a 0630-541-4410 telefonszámokkal 
kapcsolatos adatkezelés 

• a munkavállalók adatkezelése 
• A társasággal üzleti kapcsolatban álló gazdasági társaságok, szervezetek, 

természetes személyek adatainak kezelése, mind belföldi, mind külföldi 
partner esetén 

• a weboldal adatkezelése (pecsiraktarak.hu) 
• a kamera rendszerrel összefüggő adatkezelés 
• állásra jelentkező magánszemélyekkel kapcsolatos adatkezelés 
• egyéb adatkezelés 

 
3. Időbeli hatály 

 
Jelen szabályzat 2018. május 25-től visszavonásig érvényes. 
 

4. Értelmező rendelkezések 

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – 
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett 
neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból 
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 
vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – 
kezeléséhez; 



4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését 
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 

5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat 
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval 
végrehajtatja; 

6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely 
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, 
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására 
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 
hozzáférhetővé tétele; 

8.  nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

9. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása 
többé nem lehetséges; 

10.  adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése 
céljából; 

11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges 
vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

12. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai 
megsemmisítése; 

13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az 
adaton végzik; 

14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály 
rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi; 

15. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az 
adat keletkezett; 



16. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga 
teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon 
közzéteszi; 

17. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

18. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, 
az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

19. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így 
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 

20. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – 
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy 

21. Elektronikus hirdető: akinek érdekében az elektronikus hirdetést közzéteszik, 
illetve aki a saját érdekében az elektronikus hirdetés közzétételét megrendeli; 

22. Elektronikus hirdetési szolgáltató: aki önálló gazdasági tevékenysége körében az 
elektronikus hirdetést elkészíti, létrehozza, illetve ezzel összefüggésben egyéb 
szolgáltatást nyújt; 

23. Elektronikus hirdetés közzétevője: aki az elektronikus hirdetés közzétételére 
alkalmas eszközökkel rendelkezik és ezek segítségével az elektronikus hirdetést 
megismerhetővé teszi; 

24. Elektronikus hirdetés közzététele: az elektronikus hirdetés megismerhetővé 
tétele, akár nagyobb nyilvánosság, akár egyedi címzett számára. 

25. Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó 
dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható 
természeti erőket –, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: 
áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő 
igénybevétele; 

26. Elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást, illetőleg -továbbítást 
végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök 
alkalmazása; 

27. Az Európai Gazdasági Térség tagállama: az Európai Unió tagállama és az Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam; 

28. Igénybevevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli 
szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz 
igénybe; 



29. Információ: bármely, elektronikus úton feldolgozható, tárolható, továbbítható 
adat, jel, kép tekintet nélkül arra, hogy annak tartalma jogi védelemben részesül-e; 

30. gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely 
valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt 
és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a 
továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a 
továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő 
igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, 
megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének 
növelésére irányul (a továbbiakban: reklám), 

31. közzététel: a reklám megismerhetővé tétele, akár nagyobb nyilvánosság, akár 
egyedi címzett számára, 

32. munkamenetre szóló cookie-k: a munkamenetre szóló cookie-k ideiglenes cookie-
k, amelyek csak addig jegyzik meg az Ön tevékenységét, amíg a webhelyen 
tartózkodik, és a webböngésző bezárásakor lejárnak. 

33. állandó cooke-k: az állandó cookie-k a weblapon belüli beállításainak a 
megjegyzésére szolgálnak, és akkor is az asztali gépen vagy a mobileszközön 
maradnak, ha bezárod a böngészőt, vagy újraindítod a számítógépet.  

34. weboldal analitikai sütik: a Google Analytics cookiek a weboldal teljesítményét 
mérik, amelyek elemzésével a weboldalt átláthatóbbá, felhasználó barátabbá 
tehetjük. Ezek a sütik nem tárolnak személyes információkat, az adatokat név nélkül 
kezelik. A Google Analytics conversion és remarketing sütik a kampányok 
hatékonyságát mérik, amelyek azért szükségesek, hogy az oldal látogatói számára 
még relevánsabb hirdetéseket jelentessünk meg. 

35. felhasználói élmény növelésére használt cookie-k: Heatmap készítéséhez, AB 
tesztelésekhez és egyéb webanalitikához használt sütik: Beampulse, AB Tasty, a 
Hotjar és Keepy Eyes cookie-k a felhasználói viselkedést  figyelik, melyek elemzésével 
szintén a felhasználói élmény növelését, a weboldal könnyebb használhatóságát 
tudjuk elérni. Ezen felül a Mopinion sütijeit használjuk az oldalon felhasználói 
visszajelzésekre. 

5. Az egyes adatkezelések jogalapja és célja 
 
5.1. A 2. pontban felsorolt e-mail címekkel kapcsolatos adatkezelés: 

Az e-mail cím használatához (e-mail küldéshez vagy fogadáshoz) közvetlen 
személyes adatok megadása nem szükséges. A levelek küldéséhez és fogadásához 
csak az érintett e-mail cím megadása elengedhetetlen és kötelező.  
A levélváltások során felmerülő céges és személyes adatok kizárólag a felek 
között létrejött szerződés teljesítése miatt szükségesek, azok nyilvánosságra nem 
kerülnek, illetve harmadik félnek nem továbbítódnak. 



A bt alkalmazottai, tulajdonosai, illetve megbízottja nem minősülnek harmadik 
félnek mindaddig, míg a cég érdekében, az érintett gazdasági esemény létrejötte 
miatt jutnak az érintett elérhetőséghez. 
 

5.2. A 2. pontban felsorolásra került telefonszámok alkalmazásával kapcsolatos 
adatkezelés: 
A telefonhívások során megismert elérhetőségek, kizárólag a felek között létrejött 
szerződés teljesítésének elősegítése miatt kellenek, azok nyilvánosságra és 
harmadik félnek kiadásra nem kerülnek. 
 

5.3. A munkavállalók adatainak kezelése: 
A Pécsi VÉKA Bt a munkavállalók adatait a 2012. évi I. tv-ben foglalt, munkáltatói 
kötelezettségek teljesítése, a munkaviszonnyal kapcsolatosan előírt bejelentési, 
nyilvántartási, bevallási és egyéb kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli. Az 
adatkezeléshez adott hozzájárulás önkéntes, az a munkaszerződés aláírásával, az 
egyszerűsített foglalkoztatotti bejelentéssel megadottnak tekinthető. 
Adattovábbításra sor kerülhet a vállalkozás számára bérszámfejtési, egyéb 
munkaügyi célú adatfeldolgozást végző szervezetek részére, az adattovábbításhoz 
a hozzájárulás a munkaszerződés aláírásával, a bejelentéshez szükséges adatok 
rögzítésével megadottnak tekintendő. 
Adattovábbításra kerül sor a munkavállalókkal kapcsolatos jogok gyakorlása, 
kötelezettségek teljesítése érdekében is egyedileg előre meg nem határozható 
esetekben (munkaügyi jogvita esetében jogi képviseletet ellátó ügyvédi iroda 
részére) az adattovábbításhoz a hozzájárulás a munkaszerződés aláírásával, az 
egyszerűsített foglalkoztatotti bejelentéssel megadottnak tekintendő. 
 

5.4. A társasággal üzleti kapcsolatban álló gazdasági társaságok, szervezetek 
munkavállalóinak, képviselőinek, egyéb természetes személyek adatainak a 
kezelése: 
A vállalkozással üzleti kapcsolatban álló gazdasági társaságok, szervezetek, 
magánszemélyek (együtt: Partner) munkavállalóinak, képviselőinek, egyéb 
természetes személyek adatainak kezelése a vállalkozás és a Partner között 
fennálló üzleti kapcsolatban vállalt jogok és kötelezettségek érvényesítése és 
teljesítése érdekében kerül sor. A hozzájárulás önkéntes, és tekintettel arra, hogy 
az érintett személy valamely, a vállalkozástól független személy érdekében került 
megnevezésre, a hozzájárulás a független fél és a vállalkozás között aláírt 
szerződés, nyilatkozat, egyéb megállapodás, vagy üzlet létrejöttét igazoló 
dokumentum, számla aláírásával, a nevezett iratokban nevesített körben, 
megadottnak tekintendő. 
Akár egyszeri megállapodás alapján, akár tartós szerződéskötéssel alapján jön 
létre a felek között a gazdasági esemény, az aktuális gazdasági kapcsolat esetében 
minden esetben csak és kizárólag a nevesített kapcsolatfázisokban van mód az 
adatkezelési hozzájárulás részleges, vagy teljes visszavonására. Ellenkező esetben 
Partner tudomásul kell vegye, hogy a vállalt kötelezettség teljesíthetetlenné válik, 
amely teljesíthetetlenségért a Pécsi VÉKA Bt felelősségre nem vonható, kártérítési 
igényt bejelenteni a bt felé nem jogszerű.  



A teljesíthetetlenség minden esetben azzal kell, hogy járjon, hogy a felek között 
létrejött egyszeri, vagy hosszútávú szerződés érvényét veszti, a szolgáltatást 
Partner tovább már nem veheti igénybe. 
A vállalkozás az így a birtokába kerülő adatokat harmadik félnek ki nem adja, 
másra fel nem használja. Ez alól kivétel a külön jogszabályok által előírt jelentési, 
könyvelési, adatszolgáltatási és egyéb kötelezettség. 
 

5.5. A pecsiraktarak.hu weboldallal összefüggő adatkezelés: 
A társaság weboldala csak tájékozódásra ad lehetőséget. Alapvetően sem 
szolgáltatás megrendelés, sem személyes adatok kezelése, bekérése nem 
történik. Az ide látogatók megismerkedhetnek a bérleti szolgáltatáshoz tartozó 
ingatlanokkal. 
A szabályosan feltüntetett elérhetőségek egyikét használva további információkat 
kérhetnek. 
A cég tevékenységével történő ismerkedésen kívül lehetőség van közvetlen e-mail 
üzenet küldésére. Ekkor a nevet és az e-mail címet kell megadni ahhoz, hogy a cég 
válaszolni tudjon a kérdést feltevő érdeklődőknek. 
Az üzenetet, a szabályzatban is feltüntetett e-mail címre továbbítja a rendszer, 
nyíltan, idegen, harmadik fél nem látja, nem kezeli, nem tárolja. A megadott 
adatokkal visszaélésre nincs lehetőség. 
A webes felületről a vállalkozás e-mail címére történő továbbítás után az 
üzenetek tartalmának és e-mail címének tárolása, naplózása és továbbítása nem 
történik. 
 

5.6. A kamerarendszerrel összefüggő adatkezelés: 
A kamera rendszer nem a dolgozók és a bérlők megfigyelésére irányul, hanem a 
vállalkozás ingatlanának védelmét segíti elő. A kamera rendszer kültéri 
felvételeket készít, amelyeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a vállalkozó 
táblával jelez. 
A felvételek automatikusan rögzítődnek, amely felvételek mind a dolgozók, mind 
idegenek számára hozzáférhetetlenek, azaz az illetéktelen hozzáférés biztosított. 
A rendszer hetente, automatikusan végzi a törlést, emberi beavatkozás itt sem 
szükséges és indokolt. 
A kamera rendszer felvételei egy lezárt eszközön vannak, amelyhez csak az 
Adatkezelőnek van joga hozzájutni, csak az Adatkezelő, vagy eseti Megbízottja 
tudja visszanézni, karbantartani és kezelni. 
Harmadik félnek semmilyen célra kiadásra nem kerülnek. A felvételekhez, illetve a 
rögzített képdokumentumokhoz, a törlésig csak illetékes hatósági megkeresésre, 
a hatályos törvények által szabályozott esetekben engedélyezi az Adatkezelő a 
betekintést, illetve indokolt esetben a másolást. 
A dolgozók a kamera rendszer működéséről tájékoztatva lettek, az új dolgozók a 
szükséges tájékoztatást belépésükkor megkapják, amelyet minden esetben az 
aláírt jóváhagyó nyilatkozatok igazolnak. 
A bérlők a szerződéskötéskor megkapták a szükséges tájékoztatást a 
kamerarendszerről. A szerződés aláírásával együtt, a kültéri kamerarendszert is 
elfogadják. 



A kamera rendszer felvételeihez a bérlők önmaguk nem férnek hozzá. Indokolt 
esetben a bt Adatkezelőjének jelenlétében tekinthetik meg a felvételeket. 
Mind a rögzítés, mind a törlés automatikus, visszaélésre lehetőség nincs. 
A kamera rendszer személyes szférát nem figyel meg. 
 

5.7. Állásra jelentkező magánszemélyekkel kapcsolatos adatkezelés: 
A vállalkozás által meghirdetett állásokra több formában is jelentkezhetnek az 
érdeklődők. Ez történhet e-mailben, a hirdetésben megadott e-mail címre, vagy 
személyesen, de első sorban az állásajánlattal érintett szakterület képviselőjével, 
vagy telefonon, a vállalkozás bármelyik telefonszámán, de első sorban a 
hirdetésben érintett telefonszámon. 
A jelentkezők mindig kapnak értesítést az állásinterjú időpontjáról. 
Azok a jelentkezők, akik e-mailben adják le a jelentkezésüket, és a jelentkezésük 
mellé, - attól függetlenül, hogy a vállalkozás nem kérte, nem várta el - csatolják az 
önéletrajzukat, egyéb dokumentumaikat, minden esetben a válaszban 
tájékoztatva vannak arról, hogy hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a vállalkozás a 
személyes találkozó időpontjáig betekinthessen az általa elküldött 
dokumentumokba. A hozzájárulás megtagadása nem zárja ki a jelentkezőt az 
állásinterjúról, csupán azt jelenti, hogy a személyes találkozó idejéig az általa 
kérés, elvárás nélkül elküldött dokumentumok megsemmisítésre kerülnek. 
Az állásinterjú időpontjában, a szükséges önéletrajz, és egyéb dokumentumok 
átadása előtt miden esetben kitöltésre és aláírásra kell kerüljön egy hozzájáruló 
nyilatkozat, amely felhatalmazza a vállalkozást arra, hogy a szükséges iratokba 
betekinthessen, azokat az adott időpontig tárolja, használja.  
Ha ezt a hozzájárulást az állásra jelentkező magánszemély nem adja meg, akkor az 
állásinterjún nem tud részt venni, a vállalkozás a jelentkezését a szükséges 
információk hiányában nem tudja érvényesnek venni. 
A hozzájárulás minden esetben, legkorábban az állásinterjú végéig (nincs esélye a 
felvételnek), köztes időpontként az egészségügyi alkalmassági vizsgálat végéig, 
(egészségügyi alkalmatlanság miatt meghiúsul a felvétel), vagy a próbamunkáig, 
illetve véglegesen az állandó vagy eseti munkaszerződés megkötésével a 
munkaviszony végéig, illetve a hatályos jogszabályi előírások által meghatározott 
ideig megadottnak tekintendő. 
Amennyiben a hozzájárulás részben, vagy egészben a fenti szakaszok 
bármelyikében visszavonásra kerül, akkor a jelentkezést, a szükséges adatok 
hiánya miatt semmisnek kell tekinteni. 
 

5.8. A magánszemély által átadott adatok külsős cégnek, idegen vállalkozásnak 
nem továbbítódnak, átadásra nem kerülnek. Csak és kizárólag a cél érdekében 
kerülnek felhasználásra, tárolásra, és csupán a szükséges és szabályos ideig. 
 

5.9. Egyéb adatkezelés: 
A bt informatikai szempontból az alábbi rendszert alkalmazza: 
A cég tulajdonos telefonszámain és a cég tulajdonos e-mail címein történik a napi 
ügyintézés. Idegen, külsős adathalászat nem történhet meg. 



A weboldalon a közvetlen kapcsolatfelvételi üzenet egy teljesen zárt rendszeren 
keresztül üzemel. A szerverüzemeltető cég a weboldalt érintő műveleteket, 
kötelező naplózásokat elvégzi, az adatlopás elleni védelem megoldott. 
 

5.10. Az adatkezelések célja: 
A társaság és Partnerei között létrejött eseti és/vagy állandó szerződés teljesítése. 
A szerződéssel kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő tájékoztatás. 
A dolgozókkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettség szerinti foglalkoztatással 
összefüggő adatkezelési kötelezettség teljesítése. 
A weboldal megjelenítésével és használatával összefüggő jogok és 
kötelezettségek teljesítése. 
A kamera rendszer használatával kapcsolatos adatkezelési jogok és 
kötelezettségek meghatározása. 
Az állásra jelentkező magánszemélyek esetén a státusz betöltésére vonatkozó 
alkalmasság megállapítása. 
 

5.11. A kezelt adatok köre: 
A társaság által kezelt adatok azon adatok, amelyek az érvényes szerződések 
teljesítése során a cég, mint szerződő fél birtokába kerülnek, illetve kerülhetnek a 
szerződő partnerek tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, magánszemélyek 
esetén a szerződéskötéshez szükséges magánadatok, továbbá a vállalkozó részére 
továbbított minden személyes és céges adat. Ez vonatkozik az eseti 
megállapodásokra is. 
Ezen adatok a következők: szerződő partner neve, címe, adószáma, céges e-mail 
cím, céges telefonszám, kapcsolattartó személy neve, elérhetősége. 
Magánszemély esetén a szerződő fél neve, címe, e-mail címe és esetlegesen 
egyéb elérhetősége. 
A dolgozók esetén a bejelentéshez, nyilvántartáshoz és az adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyes adatok. 
A weboldalakon személyes adat nem kerül tárolásra, felhasználásra. A közvetlen 
e-mail üzenet elküldésekor a cég e-mailcímén kerülnek tárolásra, felhasználásra a 
megadott név és e-mail cím adatok. 
A kamera rendszerben rögzített kép adatok személyes adatokat nem 
tartalmaznak, a felvételeken semminemű személyes okmány, irat adatai nem 
tárolódnak, magánszféra megfigyelése nem történik. 
Az állásra jelentkező magánszemély esetén első körben a magánszemély neve és 
személyigazolvány száma. A felvételi procedúra idején pedig a mindenkori 
aktuális felvételi szakasznak megfelelő és szükséges személyes és szakmai adatok. 
 

6. Az adatkezelés módja 
 
Az Adatkezelő birtokába jutott adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan 
bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb 
visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés 
ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel. 



Az adatok kezelése elektronikus eszközökkel, nem automatizált módon, valamint 
papír alapon történik. Az elektronikus adatkezelés során a tárolásra szolgáló 
szerverek, eszközök Magyarországon helyezkednek el, míg a papír alapú adatkezelés 
az A Pécsi VÉKA Bt székhelyén és telephelyén történik. 
 

7. Az adatkezelés elvei 
 
Az ide vonatkozó 2011. évi CXII. törvény (Infotv) 4.§-ának, valamint a 2016/679 EGK  
rendelet értelmében: 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell 
felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének 
tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

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

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 
kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, 
ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a 
helyreállításhoz szükségesek. 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az 
adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az 
érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

A társaság a tevékenysége során felmerülő jogok érvényesítése, kötelezettsége 
teljesítése érdekében elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek 
hozzájárulása és a törvényi felhatalmazás alapján, és kizárólag a feladatokhoz 
kötötten használja fel. A szerződés és/vagy egyéb jogviszony teljesítéséhez átadott 
adatok, iratok, dokumentumok átadásával az adatkezeléshez történő hozzájárulás 
megadottnak minősül. Ez az irányelv kell, hogy teljesüljön az érvényes megbízási 
szerződéssel rendelkezők esetén is. Ennek ellenőrzését, felügyeletét a bt saját 
hatáskörben, rendszeresen elvégzi. 

A vállalkozó szerződéses partnerének a hozzájárulás megtagadására a 
szerződéskötéssel egy időben, vagy ez év május 25-től a partner felé történő 
eljuttatástól számított 15 napig van lehetősége. Ezen határidőkön túl a hozzájárulást 
elfogadottnak kell tekinteni. Ez az eljárási rend vonatkozik az eseti szerződő 
partnerekre is. 

A hozzájárulás megtagadása, esetleges későbbi visszavonása minden esetben a 
szerződés, és/vagy a megbízás, és/vagy a gazdasági esemény, és/vagy a szerződéses 
és/vagy a megbízási jogviszony meghiúsulásával, megszűnésével jár. 



A Pécsi VÉKA Bt, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a 
jogszabályi előírásoknak és a jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek 
megfelelően kezeli. 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti 
adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, 
és ehhez előzetesen, kifejezett hozzájárulását megszerzi, lehetőséget biztosít arra, 
hogy a felhasználást megtiltsa. 

A Pécsi VÉKA Bt gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és 
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek 
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek. 
Megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan 
megváltoztatását. Az adatfeldolgozókkal is betartatja ezeket a kötelezettségeket. 

Az Adatkezelő a jogszabályi kötelezettségeinek megfelelően kialakítja azokat a belső 
szabályokat, amelyek biztosítják a személyes adatok kezelésének, feldolgozásának, 
tárolásának, jogszabályi kötelezettségek miatt, 3. félnek történő átadásának azon 
módjait és feltételeit, amelyek azt biztosítják, hogy a személyes adatok védelme 
biztosított legyen. 

Ezen kívül előteremti, hogy az érintettek és a felügyeleti, ellenőrzési felhatalmazással 
rendelkező hatóságok adat betekintési jogai is érvényesülhessenek. 

A cég kötelezettségei között rögzíti azon esetleges kötelezettségét, hogy külsős 
adatrögzítő megbízásával ugyanazokat az elveket alkalmazza, mint a saját 
adatkezelése során. 

Az Adatkezelő az ide vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés bizonyítása 
érdekében a végzett adatkezelési tevékenységekről a megfelelő nyilvántartásokat 
kialakítja. Ezeket a felügyeleti hatóságoknak kérésre bemutatja. 

8. Az adatkezelés időtartama 
 
Az adatok tárolási ideje az egyes adatkezelési célokkal kapcsolatosan az alábbi: 

a, A használt e-mail címek és telefonszámok az összes használt eszközről 
bármikor törölhetőek, ha jogszabály mást nem ír elő. 
 
b, Az 5. pont szerinti adatok kezelésére az adatok kezelésének jogalapjául 
szolgáló jogviszony fennállta, illetve ennek megszűnését követően azon 
időszak alatt kerül sor, amely időszak alatt a céget az érintett adattal 
kapcsolatban nyilvántartási kötelezettség terheli. 

 
c, Az a-b időszakon túl is abban az esetben, ha az érintettel kapcsolatos olyan 
ügy van folyamatban, amely során a személyes adatok kezelése szükséges. 
 
d, A hatályos jogszabályok által előírt elévülési időtartamok. (5 év) 
 



e, A kamera rendszer által rögzített felvételek hetente automatikusan 
törlődnek. A törlések véglegesek, sem kérésre, sem felszólításra vissza nem 
hozhatók. 
 
f, Az állásra jelentkező magánszemélyek esetén minimum az állásinterjú 
végéig, illetve egyéb más esetekben a felvételi szakasznak megfelelő ideig, 
figyelembe véve a hatályos ide vonatkozó jogszabályok előírásait. 
 

9. Rendelkezés személyes adatokkal 
 
A személyes adatokban bekövetkezett változásokat az érintett haladéktalanul köteles 
közölni az Adatkezelővel. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a gazdálkodó 
nem vállal felelősséget. 
 
Személyes adatai kezeléséről az érintett, az Adatkezelőtől bármikor írásban, e-
mailben, vagy postai úton ajánlott levélben tájékoztatást kérhet. 
Postacím: 7623 Pécs, Rét utca 39. 
 
A levélben megküldött tájékoztatáskérést a Pécsi VÉKA Bt akkor teljesíti, ha a 
megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben 
küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az 
érintett Adatkezelőnél előzetesen írásban rögzített e-mail címről küldték. 
A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, 
azok forrásaira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartalmára, az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységekre. A személyes adatok továbbítása esetén kiterjedhet 
arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait, kivéve, ha 
az adattovábbítás vonatkozásában a tájékoztatást jogszabály tiltja. 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az érintett Adatkezelő a kézhezvételtől 
számított 25 napon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel 
időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. 
 

10. Adatfeldolgozás 
 
A társaság jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. 
 
Az adatfeldolgozás jellemzően az alábbi tevékenységekhez kapcsolódik: könyvelés, 
bérszámfejtés, bejövő és kimenő bizonylatok ellenőrzése, kezelése, esetleges partner 
általi javíttatása, esetleges problémák megoldása, egyéb jogszabályi kötelezettségek 
teljesítése (weboldal szerkesztés, fejlesztés). 
 

11. Adatvédelmi incidensek 
 
Amint az Adatkezelő tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt haladéktalanul, de 
legkésőbb 72 órával az után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, 
bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál. 



Ezzel egy időben a társaság megerősíti a személyes adatok védelmét, valamint 
megkezdi az adatvédelmi feltételek helyreállítását. 
Az Infotv 15.§ (1a) pontjában foglaltak alapján az Adatkezelő az adatvédelmi 
incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet, amely 
tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek 
körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az 
elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban 
meghatározott egyéb adatokat. 
 

12. Az adatkezelési szabályzat módosítása 
 
A jelen Adatkezelési Szabályzatot a Pécsi VÉKA Bt egyoldalú döntéssel, bármikor 
módosíthatja, felülvizsgálhatja. 
 

13. Az adatkezelési szabályzat szerinti jogok korlátozása 
A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján 
korlátozhatók, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. 
A cég a Partner adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és 
kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban 
meghatározott esetekben teljesít. 
 

14. Jogérvényesítési lehetőségek 
 
Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a Ptk alapján, bíróság 
előtt gyakorolhatja. Ezen kívül, bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésekben 
kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: 061-391-1400 


