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Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alkalmazása 

 

1. Jelen szabályzat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016. április 27.) 

(továbbiakban GDPR) és az Információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján jött létre, és a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására 

vonatkozó szabályokat állapít meg. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési 

tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor. 

 

 

A szabályzat célja 
 

2. Jelen Szabályzat a Trial Média Kft., mint a Balaton Televízió üzemeltetője feladatainak ellátásához 

szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozó legfontosabb adatvédelmi szabályokat tartalmazza, 

különös tekintettel az adatkezeléssel, adattovábbítással, adatközlésekkel, adatfeldolgozással 

kapcsolatos adatvédelmi követelményekre.  

 

3. A Kft. tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendeletében (GDPR) foglaltaknak. 

 

4. A Szabályzat célja, hogy a GDPR-ban és az Infotv.-ben előírt elveknek megfelelően meghatározza a 

személyes adatok Kft.-nél folytatott kezelésének rendjét, biztosítsa a személyes adatok védelme 

alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesülését, továbbá a Kft. által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának 

megakadályozása érdekében meghatározza a személyes adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és 

adatbiztonsági előírásokat.  

 

5. Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Kft-nél és az általa üzemeltetett Balaton Televíziónál 

folytatott, továbbá a Kft. megbízása alapján az adatfeldolgozó által kezelt valamennyi, személyes 

adatot érintő, teljesen vagy részben automatizált eszközzel, valamint a manuális módon végzett 

adatkezelésre és adatfeldolgozásra.  

 

6. A Kft. ügyvezetője gondoskodik arról, hogy a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó személyek a 

Szabályzatot a szükséges mértékben megismerjék, hiszen szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, 

hogy megismerésével és betartásával a vállalkozás, mint adatkezelő képes legyen a természetes 

személyek adatai kezelését jogszerűen végezni, és ez kizárólag így lehetséges. 

 

7. A közérdekű adatok nyilvánossága követelményének jelen Szabályzat szerint eleget kell tenni.  

 

8. Az e Szabályzatban nem részletezett, személyes adatok védelmével és biztonságával összefüggő 

további rendelkezéseket az Adatbiztonsági intézkedések rendszere című belső szabályzat, a 

Munkavállalói adatkezelési szabályzat, a szabályzatokhoz kapcsolódó tájékoztatók, a Bizonylati rend 

és a Selejtezési Szabályzat tartalmazza. 
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Lényeges fogalmak, meghatározások 

 

9. melyek egyérelműsítése a szabályzat értelmezéséhez elengedhetetlenül szükséges: 

 

- a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete 

 

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

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

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó 

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

 

- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

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, illetve megsemmisítés; 

 

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

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

 

- 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 adatokon végzik; 

 

- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) 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, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

 

- érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy 

közvetve – azonosítható természetes személy; 

 

- információs önrendelkezési jog: az Alaptörvény VI. cikkében biztosított személyiségi 

autonómia részét képező személyes adatok védelméhez való jog, amely szerint – a törvény 

adta keretek között – mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és 

felhasználásáról; 

 

- 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; 

 

- az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 
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megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 

érintő személyes adatok kezeléséhez; 

 

- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi; 

 

- adatbiztonság: az egyes személyes adatok integritásának és bizalmasságának gyakorlati, 

informatikai és egyéb technikai jellegű védelme – függetlenül az adat jogi minősülésétől és 

információtartalmától, továbbá a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen 

megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai 

megoldások és eljárási szabályok összessége, melyek alapján az adatkezelés kockázati 

tényezői –, és ezzel a fenyegetettség minimalizálása szervezési, műszaki megoldásokkal és 

intézkedésekkel; 

 

- különleges adat:  

o a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a 

vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti 

tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,  

o az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a 

bűnügyi személyes adat; 

 

- statisztikai adat: meghatározott természetes személlyel kapcsolatba nem hozható leíró adat; 

 

- nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált 

vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott 

ismérvek alapján hozzáférhető; 

 

- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi; 

 

 

Az adatkezelés irányelvei 
  

10. Az adatvédelem a személyes és ezen belül a különleges adatok olyan jogi védelme, amely az 

egyének magánszférájának védelmét, az érintett információs önrendelkezési jogának biztosítását 

célozza az érintettel kapcsolatba hozható személyes adatok kezelésének normatív szabályozása által. 

 

11. A törvényesség elve alapján az információs önrendelkezési jog az érintett hozzájárulásának 

hiányában kizárólag jogszabályi felhatalmazás alapján korlátozható. Ennek megfelelően a Kft.-nél 

személyes adat kizárólag az érintett hozzájárulásával (különleges adat esetén írásbeli hozzájárulásával) 

vagy törvényi felhatalmazás alapján, a jogszabályban rögzített előírásoknak megfelelően kezelhető. A 

Kft. által személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. 
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12. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható 

módon kell végezni. 

 

13. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A 

célhoz kötöttség elve alapján a Kft.-nél kizárólag olyan személyes adatot lehet kezelni, amely az 

adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas, továbbá csak 

olyan mértékben és ideig, amely mértékben, és amely ideig ez a cél eléréséhez feltétlenül szükséges. 

Törvényben elrendelt adatkezelés esetén kizárólag az ott meghatározott célból kezelhetők a szükséges 

személyes adatok. Ezen elv alapján a foglalkoztatottak kizárólag a munkaköri leírásukban 

meghatározott feladataik ellátása céljából, a részükre biztosított jogosultságok rendeltetésszerű 

használatával kezelhetnek személyes adatot, és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, az adatot 

haladéktalanul – legkésőbb a jogszabályban előírt határidő leteltével – törölni kell. A konkrét célhoz 

nem köthető adatkezelés tilos. 

 

14. Az érintett előzetes tájékoztatásának kötelezettsége alapján az érintettel az adat felvétele előtt 

közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. 

Utóbbi esetben a tájékoztatáskor meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő törvényt. 

 

15. A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. Az adatminőség elve alapján a 

Kft. köteles hivatalból vagy az érintett jelzése vagy más, hitelt érdemlő információ alapján a 

valóságnak nem megfelelő (hibás, hiányos, pontatlan vagy időszerűtlen) adatot helyesbíteni. A 

helyesbítés módjára az adott adatkezelést szabályozó jogszabály előírásait kell alkalmazni. Ennek 

hiányában a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. 

 

16. A vállalkozás mint adatkezelő kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a 

személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben a Kft. ügyvezetője tudomást szerez arról, hogy a 

Kft. által kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, amennyiben a szükséges helyes 

adatnak is birtokában van, akkor köteles a hibásat helyesbíteni, vagy az adattulajdonos érintettől 

beszerezni a helyes adatot, majd a helyesbítést ezt követően elvégezni. A pontatlan személyes adatok 

helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg kell tenni. 

 

17. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak 

szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor 

kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból történik. 

 

18. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, 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. 

 

19. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó 

információ esetében alkalmazni kell. 
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Személyes adatok kezelése 
  

20. A személyes adatok kezelésének alapja lehet: 

a.) Az érintett hozzájárulása  

(1) A személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy 

valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie. 

(2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak 

kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg: 

 -    írásban tett hozzájáruló nyilatkozattal, melyet aláírásával érvénysít 

- elektronikus úton, az adatkezelő internetes weboldalán megvalósított kifejezett 

magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt 

végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott 

összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez 

egyértelműen jelzi. 

(3) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.  

(4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre 

kiterjed. 

(5) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra 

vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a 

felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon 

szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik. 

(6) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása 

nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás 

megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű 

módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. 

b.) Szerződés teljesítése 

(1) Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben 

az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő 

lépések megtételéhez szükséges.  

(2) A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti 

hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek 

c.) Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes 

személy létfontosságú érdekeinek védelme 

(1) Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az 

érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges. 

(2) Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 

időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről. 

(3) Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását 

követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 

végett szükséges. 

d.) Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 

feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése. 

(1) Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy 

valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett 

érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel 

való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például 
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olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például 

olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.  

(2) A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell 

vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal 

összefüggésben számíthat-e ésszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.  

(3) Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével 

szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek 

nem számítanak további adatkezelésre. 

 

21. A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában 

a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz 

kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal, ezért gyermekek adatainak kezelése előtt fokozott 

figyelmet kell fordítani a tájékoztatásra, meg kell arról győződni, hogy a gyermek megértette az 

elmondottakat. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak 

kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői 

felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.  

 

a) A Trial Média Kft. gyermekek adatkezelésére vonatkozó speciális rendelkezései és intézkedései 

a. Gyermekek adatkezelésére kerül sor a munkavállalóink gyermekei mint érintettek körében – 

ezen adatkezelés részletei a Munkavállalói adatkezelési szabályzatban részletezve. 

b. Gyermekek adatkezelése a Balaton Televízió vonatkozásában: 

i. műsoraink felvétele során a gyermekszereplők kép- és hangmásának rögzítésére csak a 

törvényes képviselő írásbeli, tájékoztatáson alapuló, határozott, egyértelmű és 

kifejezett önkéntes hozzájárulásával lehetséges; 

ii. gyermekintézményekben történő forgatáskor az adott intézmény felelős vezetőjének 

írásbeli nyilatkozatát kérjük arról, hogy a felvételen szereplő gyermekek törvényes 

képviselői az előző pontban részletezett nyilatkozatot adtak az intézménynek a 

gyermekük szerepeltetésével kapcsolatban. 

 

22. A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű 

biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes 

adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, 

illetve azok jogosulatlan felhasználását.  

 

Az adatkezelés jogszerűsége 

 

23. A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 az 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 az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

 az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges; 

 az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 



Trial Média Kft.                                                                                                              Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat  

 
 

 
8 / 26 oldal 

 az adatkezelés az érintett, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az 

érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét 

teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

 

24. A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy 

szerződéskötési szándék keretében van szükség. 

 

25. Ha az adatkezelésre az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében kerül sor, 

vagy ha az közérdekű feladat végrehajtásához, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásához 

szükséges, az adatkezelésnek az uniós jogban vagy valamely tagállam jogában foglalt jogalappal kell 

rendelkeznie. 

 

26. Az adatkezelést jogszerűnek kell tekinteni akkor, amikor az az érintett életének vagy más fent 

említett természetes személy érdekeinek védelmében történik. Más természetes személy létfontosságú 

érdekeire hivatkozással személyes adatkezelésre elvben csak akkor kerülhet sor, ha a szóban forgó 

adatkezelés egyéb jogalapon nem végezhető. 

 

 27. A személyes adatkezelés néhány típusa szolgálhat egyszerre fontos közérdeket és az érintett 

létfontosságú érdekeit is, például olyan esetben, amikor az adatkezelésre humanitárius okokból, 

ideértve, ha arra a járványok és terjedéseik nyomon követéséhez, vagy humanitárius vészhelyzetben, 

különösen természeti vagy ember által okozott katasztrófák esetében van szükség.  

 

28. Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy 

valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre. Az ilyen jogos érdekről lehet 

szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő 

között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában 

áll. 

 

29. Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az 

érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése 

szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető. 

 

30. A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni 

többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal 

összefüggésben számíthat-e ésszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az érintett 

érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes 

adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további 

adatkezelésre. 

 

31. Az érintett és az adatkezelő jogos érdekének minősül a közhatalmi szervek, számítástechnikai 

vészhelyzetekre reagáló egység, hálózatbiztonsági incidenskezelő egységek, elektronikus hírközlési 

hálózatok üzemeltetői és szolgáltatások nyújtói, valamint biztonságtechnológiai szolgáltatók által 

végrehajtott olyan mértékű személyes adatkezelés, amely a hálózati és informatikai biztonság 

garantálásához feltétlenül szükséges és arányos. 
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32. A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor 

megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a 

személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, 

külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését. 

 

33. A személyes adatok hatóságok általi alkotmányjogban vagy nemzetközi közjogban megállapított 

céljainak elérése érdekében történő kezelése közérdeken alapulónak minősül. 

 

34. Munkaviszony létesítését megelőzően az irodavezető jelen Szabályzatot és a Munkavállalói 

Adatkezelési Szabályzatot elolvasásra, megismerésre átadja az új belépő részére, melynek 

megismerését ő az Adatvédelmi klauzula aláírásával igazolja.  

 

35. Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi környezet megváltozásakor, továbbá ha a Kft. 

adatvédelmét vagy adatbiztonságát, illetve ha e Szabályzat tartalmát érintő jelentős változás 

következik be, de legalább évente egyszer adatvédelmi továbbképzés tartandó (a továbbiakban együtt: 

oktatás).  

 

36. Az oktatásról az ügyvezető gondoskodik.   

 

37. Az oktatást végző személy az oktatáson részt vett személyekről – a részvétel igazolás érdekében– 

azok aláírásával ellátott jelenléti ívet készít, amelynek megőrzéséről három évig kell gondoskodni.  

 

38. Szerződéses üzleti partnerek munkavállalóinak személyes adatai is kezelésre kerülnek a Kft.-nél az 

Adattérképben jelzettek szerint. Ilyen esetben a szerződés aláírásakor nyomatékosan megkérjük a 

szerződő partner képviselőjét, hogy ennek tényéről és a szerződésben közölt személyes 

adattartalmakról saját munkatársaikat tájékoztassa, mi is hasonlóképp cselekszünk. 

 

 

Az érintett személy hozzájárulása, feltételek 

 

39. Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak 

igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. 

 

40. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása 

nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás 

megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű 

módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. 

 

41. Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben 

figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a 

szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való 

hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez. 

 

42. A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre 

vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi 

azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek 

szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos, kivéve, ha 
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az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból 

történő kezeléséhez. 

 

43. A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve 

a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatok kezelésére kizárólag abban az 

esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi szerv adatkezelésében történik. 

 

 

Azonosítást nem igénylő adatkezelés 

 

44. Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik 

szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, az adatkezelő nem köteles kiegészítő 

információkat megőrizni. 

 

45. Ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, 

erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja. 

 

Az adatközlések  

 

46. Személyes adat harmadik személlyel való közlése adattovábbítás vagy nyilvánosságra hozatal 

formájában valósulhat meg.  

 

47. Adattovábbításnak minősül, ha az adatot meghatározott harmadik személy tudomására hozzák. A 

továbbítás történhet egyedi megkeresésre, 3. személlyel kötött szerződés, vagy törvényi előírás 

alapján.  

 

48. Az adat nyilvánosságra hozatala esetén az adat bárki számára hozzáférhetővé válik.  

  

Az adattovábbítás rendjére vonatkozó általános szabályok 

 

49. A Kft. adatkezeléseiből személyes adatot továbbítani az érintett önkéntes, az adatkezelés 

körülményeit illetően tájékozott hozzájárulása hiányában csak törvény felhatalmazása alapján, a 

törvényben meghatározott szerv, hatóság, vagy személy részére, és csak törvényben meghatározott 

adatkörben, a célhoz kötöttség elvének (30. pont) maradéktalan érvényesítésével lehet.  

 

50. A Kft. csak olyan személyes adatot továbbíthat, melynek a Kft. törvényben meghatározottan 

adatkezelője.  

 

51. A személyes adatok személyazonosításra alkalmatlan módon feldolgozott, anonimizált, statisztikai 

célú továbbítása megengedett.  

 

Adattovábbítás külső megkeresésre 

 

52. A Kft.-n kívüli szervtől, hatóságtól vagy magánszemélytől érkező, személyes adat közlésére 

irányuló megkeresés csak akkor teljesíthető, ha az érintett ehhez előzetesen hozzájárulását adta, vagy 

azt törvény elrendeli.  
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53. A törvényi előírás vagy felhatalmazás alapján történő adattovábbításokat az azokban foglalt 

rendelkezések alapján és azoknak megfelelően, továbbá az egyéb vonatkozó törvényi előírásoknak 

megfelelően kell teljesíteni.  

 

54. Az érintett nyilatkozattételétől függetlenül a – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak – 

teljesíteni kell az adattovábbítást az alábbi esetekben:  

a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak;  

b) a bíróságnak, ügyészségnek, a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró 

nyomozóhatóságnak, a bírósági végrehajtónak, valamint az államigazgatási szerveknek az egyes 

konkrét ügyek eldöntéséhez szükséges adatokra irányuló megkeresése;  

c) a nemzetbiztonsági szolgálatok bármely adatra vonatkozó megkeresése. 

 

55. Nem teljesíthető olyan adatigénylés, amelynek törvényessége – az adatigénylés, a jogalap 

megjelölése vagy az érintett hozzájárulás hiányos adattartalmára, vagy más körülményre tekintettel – 

nem állapítható meg.  

 

56. Az adattovábbítás speciális esete, amikor elkészült műsorainkat más médiaszolgáltatóknak adjuk 

át a velük kötött szerződések alapján, ezen esetben a műsorokat átvevő parnercég célja a 

nyilvánosságra hozatal, így ekkor is az 60. pontban leírtak az irányadóak. 

 

57. Amennyiben az adatkezelés jellegéből adódóan számolni kell a külföldre való adattovábbítással, az 

érintett figyelmét erre külön fel kell hívni, még személyes adatainak felvétele előtt.  

 

58. Az EGT–államokba irányuló adattovábbításokat úgy kell tekinteni, mintha azok belföldi 

adattovábbítások lennének.  

 

 

Személyes adatok nyilvánosságra hozatala 

 

59. A Kft.-nél kezelt munkavállalói, illetve üzleti partneri személyes adatok nyilvánosságra hozatala – 

kivéve, ha azt törvény rendeli el, vagy ha az érintett ehhez hozzájárul – tilos.  

 

60. Azonban ilyen tevékenység a cégünk által üzemeltetett Balaton Televízió alaptevékenysége, hiszen 

a műsorainkban folyamatosan a szereplők kép- és hangmása (mint személyes adat) jelenik meg, és 

ezen „adatok” meglétének célja maga a nyilvánosságra hozatal. Ezen tevékenységre azonban nem a 

GDPR az irányadó jogszabály, hanem a médiaszabályozásra vonatkozó törvények és más jogszabályi 

rendelkezések, e terület és tevékenység felügyeleti hatóságaként se a NAIH, hanem az NMHH jelenik 

meg.  

 

 

Az érintett személy tájékoztatása, jogai 

 

61. A Kft.-nél kizárólag olyan személyes adatok kezelése történik, melyeket közvetlenül az érintettől 

szereztek meg. Azon adatok esetében, amelyeknél a Kft. adatfeldolgozóként jelenik meg, az érintettek 

jogaikat nem a Kft.-vel, hanem az adott adatkezelővel szemben tudják érvényesíteni. 
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- Tájékoztatáshoz való jog  

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, melyet az alábbi szabályok szerint 

meg kell adni.  

 

62. A Kft.-nél az érintettre vonatkozóan kezelt adatokról, a Kft. által megbízott adatfeldolgozó által 

feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről és az adattovábbítás 

részleteiről (adatigénylő megnevezése, adattovábbítás célja, adattovábbítás jogalapja, érintettről 

továbbított adatok köre, adattovábbítás időpontja) szóló tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, de 

legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, írásban, közérthető formában kell 

megadni az érintett részére.  

 

63. A 62. pontban foglalt tájékoztatás ingyenes.  

 

64. Az érintett személyes adatainak kezelésébe betekinthet, a róla kezelt adatokról feljegyzést 

készíthet. A betekintés lehetőségét úgy kell biztosítani, hogy az érintett más személy adatait ne 

ismerhesse meg.  

 

65. A tájékoztatás, valamint a betekintés biztosítása kizárólag akkor tagadható meg, ha a betekintés 

biztosítása mások jogait sértené. A megtagadás indokait az érintettel minden esetben írásban, 

közérthető formában közölni kell.  

 

66. Az ügyvezető minden esetben kérheti, bizonytalanság esetén pedig kérnie kell az adatvédelmi 

tisztviselő véleményét a kérés teljesíthetőségére vonatkozóan.  

 

 

- Hozzáféréshez való jog (másolatkészítési jog, adathordozhatóság) 

 

67. Az érintett jogosult arra, hogy a Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 

személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:  

a) az adatkezelés céljai;  

b) az érintett személyes adatok kategóriái;  

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 

nemzetközi szervezeteket;  

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjai;  

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 

ellen;  

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. 
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- Helyesbítéshez való jog 

 

68. Az érintett írásban jelezheti, hogy a Kft-nél kezelt adatai pontatlanok,  kérheti a valóságnak nem 

megfelelően személyes adatainak helyesbítését. A téves adatot 8 napon belül kötelező helyesbíteni. 

Mivel a kezelt adatok pontosságáért mint adatkezelő a Kft. a felelős, ezért az érintettek figyelmét az 

adatvédelmi oktatásokon erre nyomatékosan fel is hívjuk.  

 

 

- Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog) 

 

69. Az érintett – a törvényben elrendelt, kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelések kivételével 

– indoklás nélkül kérheti személyes adatainak törlését. Indokolatlan késedelem nélkül törölni kell a 

személyes adatot, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) kezelése jogellenes;  

b) az érintett azt – kötelező adatkezelés kivételével – kéri, azaz tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve 

visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, melynek eredetileg ez a hozzájárulás volt a jogalapja;  

c) az adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy törvény nem 

zárja ki a törlést;  

d) az adatkezelés célja megszűnt;  

e) az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt;  

f) azt bíróság vagy a NAIH elrendelte; 

 

70. A 69. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése céljából; 

c) népegészségügy területét érintő közérdek alapján;  

d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból.  

 

71. Amennyiben a törlés jogalapja fennáll, de az egyáltalán nem vagy csak aránytalanul nagy 

ráfordítás árán oldható meg, akkor a Kft.-nek kötelessége az adott adat „elfeledtetése”, azaz oly módon 

történő archiválása, hogy az a továbbiakban semmiféle módon ne lehessen köthető egyetlen érintetthez 

sem. 

 

72. Amennyiben az érintett kéri az adatai törlését, de a rendelkezésre álló információk alapján 

feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett, illetve harmadik személy jogos érdekeit, az 

adatkezelést végző törlés helyett zárolja az adatot. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig 

kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Törlés 

helyett zárolásra kerül a sor abban az esetben is, amennyiben joggal feltételezhető, hogy az érintett 

adat törlése harmadik fél személyes adatához fűződő érdekeit sértheti. 

 

73. Mivel társaságunktól a jogszabályi kötelezettségeken kívül adattovábbítási tevékenység nem a nem 

a GDPR által szabályozott körben folyik, így a törléshez való jog érvényesítését jellemzően Kft.-n 

belül meg lehet oldani.  
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- Korlátozáshoz való jog 

 

74. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül:  

a) az 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; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;  

d) az érintett már tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e 

az érintett jogos indokaival szemben.  

 

75. Ha az adatkezelés a 100. pont alapján már korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 

Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  

 

76. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Kft. az érintettet előzetesen tájékoztatja. 

 

 

- Adathordozhatósághoz való jog 

 

77. Az érintett kérheti, hogy a Kft.-nél rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az 

adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Kft., mint eredeti  adatkezelő 

akadályozná. 

 

 

- Tiltakozáshoz való jog  

 

78. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. 

 

79. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az 

adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

80. Az ügyvezető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 

15 napon belül – szükség esetén az adatvédelmi tisztviselő véleményének kikérésével – megvizsgálja, 

annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A 

tájékoztatást másolatban megküldi az adatvédelmi tisztviselőnek.  
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81. Az érintett tiltakozása elbírálásának időtartamára az adatkezelést fel kell függeszteni. A 

felfüggesztés ideje alatt az adat az elbírálással összefüggő eljáráson kívül nem használható fel, nem 

továbbítható, a tároláson kívül azzal egyéb adatkezelési művelet nem végezhető.  

 

82. Amennyiben megállapításra kerül az érintett tiltakozásának megalapozottsága, az ügyvezető 

gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről és az adatok zárolásáról.  

 

83. Megalapozott tiltakozás megállapítása esetén az ügyvezető írásban értesíti, akiknek a részére a 

tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbították. Ennek alapján utóbbiak szintén 

kötelesek az adatkezelés megszüntetéséről az előző bekezdésben foglaltak szerint gondoskodni.  

 

84. Ha az érintett a Kft. a tiltakozás megalapozottsága kérdésében hozott döntésével nem ért egyet, 

illetve ha a Kft. a tiltakozás iránti kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, az érintett 

panasszal fordulhat a hatósághoz (NAIH), mely lehetőségre az érintett figyelmét a döntésről való 

tájékoztatásban fel kell hívni.  

 

- Az érintetti jogok érvényesítésének közös szabályai 

 

85. A Kft. valamennyi foglalkoztatottja köteles az érintettek fenti jogainak gyakorlását előmozdítani, 

abban minden lehetséges segítséget megadni.  

 

86. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről értesíteni kell az érintettet, továbbá mindazokat, 

akiknek korábban az adatot adatfeldolgozás céljára továbbították.  

 

87. Ha a Kft. az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 

kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.  

 

88. A helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén tájékoztatni kell az érintettet a 

bírósági jogorvoslat, továbbá a NAIH–hoz fordulás lehetőségéről.  

 

89. Az érintettek jogait kizárólag törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a 

honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-

végrehajtás biztonsága érdekében, közegészségügyi okból, továbbá állami vagy önkormányzati 

gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, 

valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és 

munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az 

ellenőrzést és a felügyeletet is –, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.  

 

90. A Kft. az érintett jogainak érvényesítésével kapcsolatosan teljesített és elutasított kérelmekről 

valamint az esetleges elutasítás részleteiről nyilvántartást vezet, mely nyilvántartásról, és az abban 

bekövetkezett változásokról az adatvédelmi tisztviselő az ügyvezetőtől folyamatos tájékoztatást kap. 

 

- Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség 

 

91. Az adatkezelési jogok sérülése esetén az érintett panasszal élhet az adatkezelő felé, feljelentést 

tehet a rendőrségen, illetve bejelentést tehet az illetékes hatóság felé, a következő elérhetőségek 

bármelyikén: 
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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 (kukac) naih.hu  

URL https://naih.hu  

koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''  

 

 

92. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az 

ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye 

szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

 

 

A személyes adatok felülvizsgálata 

 

93. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra 

korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.  

 

94. A Trial Média Kft. irányadó adatselejtezési időtartamként a munkavállalói személyes adatok 

vonatkozásában 3 év, az üzleti partneri kapcsolatok révén kezelt személyes adatok vonatkozásában 2 

év, azonban ezektől akár jogos érdek, akár jogszabályi kötelezettség okán el lehet térni (részletesen 

kifejve az Adatvagyonleltárban). 

 

95. Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, és a legutolsó módosítás óta eltelt idő meghaladja a két 

évet, az érintett minden adatát törölni kell. A törlésről az érintett értesítést kap. 

 

 

Az adatkezelő feladatai  

 

96. A Trial Média Kft., mint adatkezelő a jogszerű adatkezelés érdekében megfelelő belső adatvédelmi 

szabályokat alkalmaz. Ez a szabályozás kiterjed az adatkezelő hatáskörére és felelősségére.  

 

97. Az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre a szakszerű 

adatkezelés és az adatbiztonság érdekében, valamint, hogy képes legyen igazolni azt, hogy az 

adatkezelési tevékenységek a hatályos jogszabályoknak megfelelnek. 

 

98. Ezt a szabályozást az adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak, valamint 

a természetes személyek jogait és szabadságait érintő kockázatnak a figyelembevételével kell 

meghozni. 

 

99. Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat 

figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre. Ennek összegzése az 

Adatbiztonsági intézkedések rendszer című dokumentumban kerül rögzítésre. 
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100. Az adatkezelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről. Az 

adatkezelő köteles a felügyeleti hatósággal együttműködni és ezeket a nyilvántartásokat kérésre 

hozzáférhetővé tenni az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében. 

 

 

A Trial Média Kft., mint adatkezelő feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében  

 

101. Az adatvédelmi tudatosság. Biztosítani kell a szakmai felkészültséget az adatkezelési 

jogszabályoknak való megfeleléshez.  

 

102. A Kft. valamennyi foglalkoztatottja köteles gondoskodni a személyes adatok védelméről és az 

adatok, az adatkezelés biztonságáról.  

 

103. Tevékenységi körén belül minden foglalkoztatott felelős az adatkezelés jogszerűségéért. A 

vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak nem megfelelő adatkezelés az adott mulasztás vagy más 

cselekmény jellegétől függően fegyelmi, illetve polgári jogi, büntetőjogi felelősséget von maga után.  

 

104. A Kft.-nél személyes adatokat érintő adatkezelést végző foglalkoztatott köteles a tudomására 

jutott személyes adatokat titokként megőrizni, ilyen munkakörben csak az foglalkoztatható, aki 

titoktartási nyilatkozatot tett. 

 

105. Át kell tekinteni az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés koncepcióját. 

Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzattal összhangban kell biztosítani jogszerű adatkezelést és 

adatfeldolgozást.  

 

106. Az érintett személyt megfelelően tájékoztatni kell az adatkezelésről. Abban az esetben, ha az 

adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul különösen figyelni kell arra, hogy kétség esetén az 

adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezeléshez az érintett személy hozzájárult. 

 

-  Az érintett személynek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető 

legyen, ezért azt világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni és megjeleníteni. 

 

- Az átlátható adatkezelés követelménye, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon az 

adatkezelés tényéről és céljairól. A tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt kell 

megadni, és a tájékoztatáshoz való jog az adatkezelés során annak megszűnéséig megilleti az 

érintettet. 

 

107. Az adatkezelésben érintett főbb jogai az adatkezelés során a következők (a 62-84. pontban 

részletezettek szerint): 

 a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés; 

 a személyes adatok helyesbítése; 

 a személyes adatok törlése; 

 a személyes adatok kezelésének korlátozása; 

 a profilalkotás és az automatizált adatkezelésen elleni tiltakozás; 

 az adathordozhatósághoz való jog. 
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Ezért ezen jogokat minden körülmények között biztosítani kell a számára. 

 

108. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 

egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét 

és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatási 

kötelezettség biztosítható egy olyan biztonságos online rendszer üzemeltetésével, amelyen keresztül az 

érintett könnyen és gyorsan hozzáférhet a szükséges információhoz. 

 

109. Át kell tekinteni a vállalkozás által végzett adatkezeléseket, biztosítani kell az információs 

önrendelkezési jog érvényesülését. Az érintett személy kérésére adatait késedelem nélkül törölni kell, 

ha az adatkezelés írásbeli hozzájáruláson alapult és az érintett személy visszavonja az adatkezelés 

alapját képező ezen hozzájárulást. 

 

110. Az érintett személy hozzájárulásából félreérthetetlenül ki kell derülnie, hogy az érintett 

beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az 

adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult. 

 

111. Gyermekek személyes adatkezelése esetén kiemelt figyelmet kell fordítani az adatkezelési 

szabályok betartására, ennek részletezés leírása a 21. pontban található. A 16. életévét be nem töltött 

gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, 

ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. 

 

112. A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség 

keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, 

legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, –  meg kell tenni a 

bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve akkor, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem 

jár kockázattal a természetes személy jogait tekintve.  

 

113. Bizonyos esetekben indokolt lehet az adatkezelőnek az adatkezelést megelőzően adatvédelmi 

hatásvizsgálatot lefolytatni. A hatásvizsgálat során meg kell vizsgálni, hogy a tervezett adatkezelési 

műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat 

megállapítja, hogy az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok 

kezelését megelőzően az adatkezelőnek konzultálnia kell a felügyeleti hatósággal.  

 

114. Abban az esetben, ha a fő tevékenységek olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, 

amelyek jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, 

nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, adatvédelmi tisztviselőt kell kinevezni. Az 

adatvédelmi tisztviselő kinevezése az adatbiztonság megerősítését célozza. 

 

115.  A GDPR 29. cikke alapján létrejött adatvédelmi munkacsoport állásfoglalásában foglaltak 

alapján a 113-114. pontokban leírtakat a Trial Média Kft. jelen időszakban nem alkalmazza. Ha a Kft. 

tevékenységének volumene vagy minősége olyan nagymértékben változna, ami miatt ez indokolttá 

válna, akkor a fentieket tartja iránymutatónak és kötelezőnek önmagára nézve. 

 

 

 

 



Trial Média Kft.                                                                                                              Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat  

 
 

 
19 / 26 oldal 

- Az ügyvezető helye, feladatai és jogosultságai a Kft. az adatvédelmi rendszerében 

 

116. Az ügyvezető irányítja és felügyeli a Kft. egészére nézve az adatvédelmi feladatok ellátását, az 

adatvédelemre vonatkozó rendelkezések betartását.  

 

117. Az adatvédelmi szempontok maradéktalan érvényesítése érdekében a Kft. ügyvezetője  

a) kiadja az Adatkezlési Szabályzatot,  

b) kiadja a Munkavállalói Adatkezlési Szabályzatot, 

c) kiadja az Adatbiztonsági intézkedések rendszer című belső szabályzatot, 

d) adatvédelmi tisztviselő megbízásáról intézkedik, ha azt indokoltnak tartja, 

e) az adatvédelmi feladatokat érintő kérdésekben képviseli a Kft.-t az egyes hatóságok, ellenőrző 

szervek előtt, vagy erre megbízást ad;  

f) ha a NAIH jogellenes adatkezelés észlelése esetén a Kft.-t az adatkezelés vagy annak 

jogszerűtlensége megszüntetésére hívja fel, haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket és 

erről 30 napon belül tájékoztatja a NAIH–ot;  

g) folyamatosan ellenőrzi az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések betartását, ennek keretében 

szükség esetén vizsgálatot rendel el;  

h) gondoskodik az adatvédelmi tevékenységek ellátásához szükséges feltételek folyamatos 

biztosításáról.  

 

 

- Az adatvédelmi tisztviselő helye, feladatai és jogosultságai a Kft. az adatvédelmi 

rendszerében 

 

118. A Kft. a GDPR vonatkozó cikke és a GDPR 29. cikke alapján létrejött adatvédelmi munkacsoport 

állásfoglalása alapján adatvédelmi tisztviselőt nem köteles alkalmazni. Azonban elképzelhető olyan 

eset, amikor a cég tevékenysége során óhatatlanul előforduló adatkezelői vagy adatfelhasználói 

munkába feltétlen be kíván vonni ilyen szakembert, ekkor eseti megbízás alapján kerül erre sor. A 

megbízási szerződésnek minden esetben tartalmaznia kell, hogy a 119. pontban felsoroltak közül adott 

esetben mely feladatok ellátása szükséges. 

 

119. Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül az ügyvezető felügyelete alatt látja el feladatait, 

szakmailag felügyeli és ellenőrzi a Kft. adatvédelmi tevékenységét. Ezzel összefüggésben az 

adatvédelmi tisztviselő lehetséges feladatai és felelősségei a következők: 

a) elkészíti, rendszeresen felülvizsgálja, szükség esetén aktualizálja a Kft. GDPR-kompatibilis 

adatvédelmi dokumentációját 

b) közreműködik a Kft. belső szabályozó eszközeinek megalkotásában, adatvédelmi szempontból 

véleményezi azok tervezeteit, szükség esetén javaslatot tesz az egyes rendelkezések módosítására;  

c) véleményt ad az egyedi, adatvédelmi tárgyú kérdésekben;  

d) adatvédelmi szempontból javaslattétellel, véleményezéssel támogatja az induló projekteket;  

e) közreműködik az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek 

jogainak biztosításában;  

f) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak 

haladéktalan megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót;  

g) a hozzá külső szervektől és személyektől érkező adatvédelmi tárgyú megkereséseket véleményezi, 

majd további intézkedésre megküldi az adat kezelésére és átadására jogosult szervezeti egységhez;  

h) nyilvántartást vezet a személyes adataik kezelésével kapcsolatban az érintettektől érkezett, teljesített 

vagy elutasított kérelmekről a kapott kimutatások alapján;  
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i) szakmailag ellenőrzi a vonatkozó jogszabályokban és belső szabályozó eszközökben foglaltaknak 

megfelelő adatkezelést;  

j) az adatvédelmi szempontok érvényesülése céljából javaslatot tesz az egyes feltárt jogszerűtlenségek 

kiküszöbölésének módjára;  

k) elkészíti, felülvizsgálja, szükség esetén aktualizálja a Kft. adatvagyon-leltárát; 

l) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról;  

m) véleményadással közreműködik, segítséget nyújt a személyes adatok védelmét érintő döntések 

meghozatalában;  

n) véleményt ad az egyedi, adatvédelmi tárgyú kérdésekben, így:  

- az érintettektől érkező, személyes adataik kezelésével kapcsolatos kérelmek (tájékoztatás kérése, 

betekintésre vagy feljegyzés készítésére irányuló kérelem, helyesbítés kérése, törlésre, zárolásra 

vonatkozó kérés, tiltakozás személyes adat kezelése ellen) teljesíthetősége tárgyában;  

- a személyes adatokkal kapcsolatos, harmadik személyektől érkező kérelmek (továbbítás, 

összekapcsolás) teljesítése tárgyában;  

o) részt vesz a Kft.-hez érkező adatvédelmi tárgyú bejelentések, panaszok kivizsgálásában és 

jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén javaslatot tesz a jogszerűtlenségek kiküszöbölésének 

módjára;  

p) figyelemmel kíséri a Kft. által kötelezően vezetendő nyilvántartások vezetését (Adattovábbítási 

Nyilvántartás, Érintettek megkereséseinek Nyilvántartása);  

q) a Kft. adatkezelését érintő kérdésben minden kért felvilágosítást, információt megad az 

ügyvezetőnek; 

r) tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi annak 

elvégzését;  

s) közreműködik az adatvédelmi ellenőrzésben, együtt működik a felügyeleti hatósággal (NAIH). 

 

 

Adatbiztonság 

 

120. A Kft. mint adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az 

adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és 

szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő 

technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének 

megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. 

 

121. Az egyes adatkezelésekhez kapcsolódó biztonsági intézkedések meghozatalánál figyelembe kell 

venni:  

a) az adatkezelésnek a Kft. feladatai végrehajtásában betöltött szerepét;  

b) a kezelt személyes adatok jogosulatlan megismerésével, megváltoztatásával, törlésével, a hardver- 

és szoftvereszközök megrongálásával járó kockázatot és a várható kárt;  

c) azt, hogy helyreállítható-e a sérült adatállomány, valamint az esetleges helyreállítás ráfordításait;  

d) a személyes adatok reprodukálásához szükséges adatforrások rendelkezésre állását, a manuális 

háttérnyilvántartásból az elveszített adatok pótlásának lehetőségét;  

e) azt, hogy a kezelt személyes adatok jellegére tekintettel indokolt-e megkülönböztetett biztonsági 

előírásokat alkalmazni;  

f) az adatbiztonságot veszélyeztető más kockázati elemeket;  

g) azt, hogy a védelemhez szükséges feltételrendszer megteremtéséhez és fenntartásához biztosítottak-

e a szükséges erőforrások.  
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122. A szükséges biztonsági intézkedéseket meg kell tenni a papíralapú valamint a számítógépen tárolt 

és feldolgozott adatok védelméért is. A számítógépen, hálózaton, illetve adathordozón tárolt személyes 

adatok biztonságának megteremtése és fenntartása céljából különös figyelmet kell fordítani a 

biztonsági mentésekre, az archiválásra, a tűzvédelemre, az áramellátás szünetmentességének 

biztosítására, a vírus és a hozzáférés-védelemre, továbbá az adathordozók biztonságos tárolására.  

 

123. Számítógépen tárolt személyes adatok kezelése során a Kft.-nek biztosítania kell a jogosulatlan 

adatbevitel megakadályozását; az informatikai rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli 

berendezés segítségével történő használatának megakadályozását; annak ellenőrizhetőségét és 

megállapítását, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitt be az automatikus adatfeldolgozó 

rendszerbe, és hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek 

továbbították vagy továbbíthatják; a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát 

és azt, hogy a fellépő hibákról jelentés készüljön.  

 

124. A papír alapon, manuálisan kezelt adatok biztonsága érdekében a Kft.-nek tűz- és vagyonvédelmi 

szempontból biztosítania kell, hogy az irattári kezelésbe vett iratok jól zárható, száraz, tűzvédelmi és 

vagyonvédelmi riasztó berendezéssel ellátott helyiségben legyenek elhelyezve, hozzáférésvédelmi 

szempontból gondoskodnia kell arról, hogy a folyamatos, aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az 

illetékes, illetve titoktartási nyilatkozatot tett ügyintézők férhessenek hozzá.  

 

125. Az egyes szükséges biztonsági intézkedésekre vonatkozó részletes szabályok az Adatbiztonsági 

intézkedések rendszere című belső szabályzatban kerültek rögzítésre, de a Selejtezési és az Iratkezelési 

Szabályzat egyes pontjai is tartalmaznak ide vonatkozó rendelkezéseket.70. Az adatbiztonság 

megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több 

lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű 

védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. 

 

 

Adatvédelmi incidens 

 

126. Adatvédelmi incidensről abban az esetben beszélünk, ha az adatkezelés során a kezelt személyes 

adatokhoz való illetéktelen hozzáférés, sérülés, adatvesztés, adatok módosítása, adatok illetéktelen 

nyilvánosságra hozatala stb. következik be, vagy arra alapos a gyanú, illetve arra utaló jelek 

tapasztalhatók. 

 

127. Adatvédelmi incidens bekövetkezte esetén a Kft. adatkezelőként köteles indokolatlan késedelem 

nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására 

jutott, bejelenti azt az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a 

bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló 

indokokat is. 

 

128. A bejelentésben  

- ismertetni kell az incidens jellegét, az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, az érintett 

adatok kategóriáit és számát; 

- közöni kell az adatvédelmi tisztviselő, vagy további tájékoztatás nyújtó nevét és elérhetőségét; 
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- az incidensből adódó várható következményeket; 

-¬ az incidens orvoslására már megtett és megtenni tervezett intézkedéseket, és azon intézkedéseket, 

amelyek azt célozzák, hogy az incidens a lehető legkevesebb negatív következménnyel járjon az 

érintettekre nézve. 

 

129. Az adatvédelmi incidens bekövetkeztéről a Kft. az érintett(ek)et is köteles tájékoztatni abban az 

esetben, ha az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és 

szabadságaira nézve. A bejelentést indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni. 

 

130. Érintetteket nem kötelező tájékoztatni abban az esetben, ha 

- a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné 

teszik az incidensben érintett adatokat; 

- biztosított, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban 

valószínűsíthetően nem valósul meg; 

- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. 

 

 

Ügyviteli és nyilvántartás célú adatkezelés 

 

131. A vállalkozás a tevékenységéhez tartozó esetekben illetve ügyviteli és nyilvántartási célból is 

kezelhet személyes adatokat. Ide tartozik különösen a vállalkozás munkavállalóinak, mint 

érintetteknek az adatainak a kezelése, valamint a vállalkozással üzleti partneri viszonyban álló más 

természetes személyek, vagy jogi személyek természetes személy alkalmazottainak adatkezelése. 

 

132. Az adatkezelés alapjául szolgálhat az érintett személy megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes 

és határozott hozzájárulás. Ebben az esetben a részletes tájékoztatás – amely kiterjed az adatkezelés 

céljára, jogalapjára és időtartamára valamint az érintett személy jogaira – után az érintettet 

figyelmeztetni kell az adatkezelés önkéntes jellegére. Az adatkezeléshez való hozzájárulást írásban 

rögzíteni kell. Munkavállalók esetében az adatkezelés a vállalkozás jogos érdeke –  mely a 

Munkaszerződésen alapul – a munkavállaló adatvédelmi tájékoztatása a Munkahelyi adatkezelési 

tájékoztató megismertetésével történik. 

 

133. Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés az alábbi célokat szolgálja: 

- munkavállalók adatainak kezelése, amely jogszabályi kötelezettségen alapul; 

- a vállalkozással megbízási jogviszonyban álló személyek adatkezelése kapcsolattartási, 

elszámolási és nyilvántartási célból; 

- a vállalkozással üzleti kapcsolatban álló más szervezetek, intézmények és vállalkozások 

kapcsolattartói adatai, amelyek természetes személyek elérhetőségi és azonosítási adatai is 

lehetnek. 

 

134. A fentiek szerinti adatkezelés alapulhat jogszabályi kötelezettségen, az érintett személy kifejezett 

hozzájárulásán, illetve szerződésen.  

 

135. A vállalkozáshoz írásos formában eljuttatott – személyes adatokat is tartalmazó – dokumentumok 

(például önéletrajz, álláskeresési jelentkezés, egyéb beadvány, stb.) esetében az érintett személy 

hozzájárulását vélelmezni kell. Az ügy lezárulta után – további felhasználásra vonatkozó hozzájárulás 

hiányában – az iratokat meg kell semmisíteni. A megsemmisítés tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
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136. Az ügyviteli célú adatkezelés esetében a személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban és a 

nyilvántartásokban szerepelnek. Ezen adatok kezelése a kezelés alapjául szolgáló irat selejtezéséig tart. 

 

137. Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelést – annak biztosítása érdekében, hogy a 

személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon – évente felül kell vizsgálni, a 

pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. 

 

138. Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés esetében is biztosítani kell a 

jogszabályoknak való megfelelést. 

 

139. Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés során a vállalkozás adatfeldolgozót 

alkalmaz, ezen tevékenység szabályait és kereteit meghatározza: „Szerződéskiegészítés szolgáltatói 

szerződéshez” című melléklet 

 

 

Egyéb célból történő adatkezelés 

 

140. Amennyiben a vállalkozás olyan adatkezelést kíván végezni, amely ebben a szabályzatban nem 

szerepel, előzetesen jelen szabályzatát kell megfelelően kiegészíteni, illetve az új adatkezelési célnak 

megfelelő részszabályokat hozzákapcsolni. Különleges, a jogszabályban meghatározott esetekben 

hatásvizsgálat lefolytatása szükséges! 

 

 

Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok 

141. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit 

törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza 

meg. 

142. Az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntés meghozatalára 

kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő 

rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes 

adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 

143. Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért 

az adatkezelő felel.  

144. Az adatkezelő kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az 

adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása. 

145. Az adatkezelő az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást nem 

ad. 

146. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem 

bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti 

tevékenységben érdekelt. 

 

Adatfeldolgozó tevékenység, adatfeldolgozói felelősség 

 

147. Az adatfeldolgozás, mint tevékenység – azaz a GDPR szerinti értelmezésében személyes adtok 

bármilyen jellegű kezelését az adatkezelő megbízásából egy másik (természetes vagy jogi) személy 

végzi – két szemszögből is szabályozásra kell kerüljön jelen Szabályzatban.  
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- A Kft. az adatkezelő 

 

148. A Kft. a könyvelés és bérszámfejtés munkafolyamatát megbízási szerződés alapján külső 

szakemberrel végezteti, aki így adatfeldolgozóként hozzáfér a munkavállalók személyes adataihoz. A 

fennálló jogszabályok és a vele kötött szerződés alapján ezen adatokra vonatkozólag minden 

adatkezelési szabály rá a Kft.-vel azonos módon érvényes, azok védelméért a Kft.-vel azonos módon 

felelős. Az adatfeldolgozás során bekövetkező adatsérelem esetén az érintett felé közvetlenül a Kft. 

tartozik kártérítési felelősséggel, a Kft. felé viszont az adatfeldolgozó. 

 

149. A Munkavállalói Adatkezelési Szabályzat részletesen szabályozza, hogy a 135. pont szerinti 

tevékenység milyen adatokat, az érintettek milyen körét, milyen módon érinti. 

 

150. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. 

 

151. Az adatfeldolgozásra irányuló szerződésben gondoskodni kell arról, hogy jelen Szabályzat 

ismerete és betartása, továbbá a titoktartás, mint kötelezettség, a szerződő félre, valamint a 

munkavállalóira is kiterjedjen.  

 

 

- A Kft. az adatfeldolgozó  

 

152. A Kft. adatfeldolgozóként kizárólag abban az esetben képzelhető el, mikor szerződés alapján 

partner-médiacégtől veszünk át műsorokat (szereplők kép- és hangmása, mint adat) – ezen esetekre 

azonban nem a GDPR az irányadó jogszabály, hanem a médiaszabályozásra vonatkozó törvények és 

más rendelkezések, felügyeleti hatóságként se  a NAIH, hanem az NMHH jelenik meg. 

 

 

Adatvédelmi hatásvizsgálat 

 

153. Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa, figyelemmel 

annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor a Kft. mint adatkezelő az adatkezelést 

megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a 

személyes adatok védelmét hogyan érintik. 

 

154. Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés a Kft. mint adatkezelő által a 

kockázat mérséklése céljából tett intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal járna, 

a személyes adatok kezelését megelőzően konzultál a felügyeleti hatósággal, illetve 

adatfeldolgozóként az adatkezelővel. 

 

A Kft. weboldalához kapcsolódó adatkezelés 

 

155. A vállalkozás honlapjának elérhetősége: https://balatontelevizio.hu 

 

156. A  honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag, amelyet a 

szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított 

kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén 
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annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy 

világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további 

böngészésére irányuló magatartásával.  

 

157.  A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása érdekében működnek. A honlapon használt 

sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak,   személyes adatkezelés e 

körben nem folyik. 

 

158. Honlapunkon Google Analytics eszközt is használunk. Így lehetőségünk nyílik  követni, hogy a 

látogatók honnan, milyen más honlapokról érkeztek a miénkre, merre járnak, és mit csinálnak az 

oldalunkon, mely tartalmaknál mennyit időznek, stb. Ez az eszköz azt a célt szolgálja, hogy a 

honlapunkon tett látogatások elemzése révén javítani tudjuk a felhasználók elégedettségét.  

 

159. A honlap használata nem regisztrációhoz kötött, nincs feliratkozási, bejelentkezési, hírlevél 

igénylési lehetőség. 

 

160. Adatkezelés kizárólag abban az esetben jöhet létre, amennyiben a leendő érintett a „töltsd fel saját 

híredet!” oldalt használja. Ekkor jelölőnégyzet kipipálásával megerősíti, hogy cégünk Adatkezelési és 

Adatvédelmi Szabályzatát valamint jelen Adatvédelmi Tájékoztatót elolvasta, tartalmukat megértette 

és elfogadja. A neve, email címe és telefonszáma megadásával és a jelölőnégyzet kipipálásával az 

érintett kizárólag ezen adatainak kezeléséhez aktívan és kifejezetten hozzájárul.  

 

 

Elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása  

 

161. A Kft. elektronikus megfigyelőrendszert jelenleg nem alkalmaz. Amennyiben ebben változás 

következik be a jövőben, úgy ezen a téren is kiemelt figyelmet fogunk fordítani az adatvédelmi 

szempontokra, melyek részletezve a Munkahelyi adatkezelési tájékoztatóban találhatók meg. 

 

 

A szabályzathoz tartozó egyéb dokumentumok 

 

162. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzathoz mellékletként kell kapcsolni és azzal együtt 

kezelni mindazon dokumentumokat és szabályozásokat, amelyek ahhoz tartalmilag vagy céljukat 

tekintve kapcsolódnak, illetve létrejöttüknek az az alapja. 

 

 

 

Záró rendelkezések 

 

163. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok: 

 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 

27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 
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- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 

 

164. A szabályzatban foglaltak 2018. május 23. napjával lépnek hatályba, és visszavonásig 

érvényesek. 

 

 

 

Mellékletek: 
 

 Adatkezelési tájékoztató 

 Szerződéskiegészítés szolgáltatói szerződéshez 

 Megbízási szerződés DPO feladatok ellátására 

 Adatvagyonleltár 

 Adatkezelési alapnyilvántartás 

 Adatvédelmi incidensek nyilvántartása  

 Adatvédelmi incidens bejelentése – minta  

 Hozzájáruló nyilatkozat (gyermek szereplő esetén) 

 Nyilatkozat (gyermekintézmény felelős vezetőjétől) 

 Adatbiztonsági intézkedések rendszere 

 Ügyféladatok kezelésére vonatkozó nyilvántartás 

 Adatvédelmi klauzula munkaszerződéshez – minta  

 Munkavállalói Adatkezelési Szabályzat 

 Munkahelyi Adatkezelési Tájékoztató 

 Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelések nyilvántartása 

 

 

 

 


