Adatkezelési és adatvédelmi
tájékoztató

E-Press Nyomda Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű társaság

(2018. május 25.)

Tartalomjegyzék
1. Általános tájékoztató ........................................................................................................................... 3
2. Az adatkezelő adatai:.......................................................................................................................... 4
3. Az adatkezelés célja: ........................................................................................................................... 4
4. Az EU GDPR értelmében az érintett az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak
kezelésével kapcsolatban:........................................................................................................................ 4
5. Adatkezelés szerződéses jogalapon ..................................................................................................... 5
6. Adatkezelés szerződéses jogviszonyon kívül, az érintett hozzájárulása alapján ................................. 5
7. Elektronikus levelezés ......................................................................................................................... 5
8. Számlák kezelése ................................................................................................................................. 6
9. Vevőnyilvántartás ................................................................................................................................ 6
10. Adatkezelés álláshirdetésre benyújtott pályázatokkal kapcsolatban ................................................. 6
11. Az érintettek jogai az adatkezeléssel kapcsolatban ........................................................................... 6
12. Adatbiztonság: ................................................................................................................................... 8
13. Mellékletek ........................................................................................................................................ 9
1. számú melléklet ............................................................................................................................... 9
2. számú melléklet ............................................................................................................................. 11
3. számú melléklet ............................................................................................................................. 14

2

1. Általános tájékoztató
Az E-Press Nyomda Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6724 Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 72/B.; a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a
személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és
tisztességes adatkezelésre. Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által
alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és politikát.
Az Adatkezelési Szabályzat alapjául szolgáló valamennyi adatkezelés tekintetében –
különösen, de nem kizárólagosan – az alábbi jogszabályok irányadók:
- Alaptörvény (VI., IX., XVII. cikk)
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény;
- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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 (GDPR)
Alapelvek:
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, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A jelen Szabályzatban alkalmazott fogalmak törvényi meghatározásai, valamint értelmezései
az Infotv. 3. §-ban foglaltak szerint:
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;
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;
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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;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Adatvédelmi incidens: 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. Az
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 érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez.

2. Az adatkezelő adatai:
Adatkezelő megnevezése: E-Press Nyomda Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Székhely: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/B.
Cégjegyzékszám: 06-09-008254
Képviselő: Engi Gábor
Telefon: 62/543-025
E-mail: informacio@epressnyomda.hu
Honlap: epressnyomda.hu
Az adatkezelésért felelős személy: Erdős Blanka ügyintéző

3. Az adatkezelés célja:
Ügyfelekkel, partnerekkel történő megállapodás, szerződéskötés,
kötelezettségek teljesítése, számviteli bizonylatok kiállítása.

a

szerződéses

4. Az EU GDPR értelmében az érintett az alábbi jogokkal rendelkezik
személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:
-

az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog
az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog
az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog
az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog
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-

az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

5. Adatkezelés szerződéses jogalapon
Adatkezelő nyilvántartja, kezeli és feldolgozza a vele szerződéses jogviszonyban álló
személyek szerződésben rögzített személyes adatait a szerződés teljesítése érdekében. E
körben az érintettektől kizárólag olyan személyes adat kérhető, amely a szerződés
létrejöttéhez és a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlenül
szükséges. Az adatkezelésre az érintett írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor. (1. sz.
melléklet)
Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése.
A személyes adatok kezelése folytán annak megismerésére jogosultak a szerződés
teljesítésében közreműködő munkavállalók, könyvelési, adózási feladatokat ellátó
munkavállalók és a megbízott adatfeldolgozók.
Az adatkezelő az érintett személyes adatait a szerződés hatálya alatt kezeli. Az adatkezelő az
érintett személyes adatait a szerződés megszűnésétől számított 5 évig tárolja az általános
elévülési időre tekintettel.
Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az általa kezelt adatok kizárólag a szerződés
teljesítése érdekében kerülnek felhasználásra, azokat adatkezelő jogosulatlan, harmadik
személy részére nem teszi hozzáférhetővé.

6. Adatkezelés szerződéses jogviszonyon kívül, az érintett hozzájárulása
alapján
Adatkezelő nyilvántartja, kezeli és feldolgozza a vele szerződéses jogviszonyban nem álló
személyek által megadott személyes adatokat. Az adatkezelés csak az érintett
hozzájárulásával történhet. (2. sz. melléklet) Az adatkezelés időtartama érintett
hozzájárulásának visszavonásáig tart.
Az adatszolgáltatás és azok kezeléséhez való hozzájárulás önkéntes, annak kötelező
megtételét, teljesítését jogszabály, illetőleg felek közötti szerződés nem írja elő. Az
adatkezelés jogalapja az adatalany hozzájárulása.
Az adatkezelő által kezelt adatok kizárólag az érintett által aláírt nyilatkozatban írt célra
kerülnek felhasználásra, azokat adatkezelő jogosulatlan, harmadik személy részére nem teszi
hozzáférhetővé, és az adatkezelési cél, avagy a nyilatkozat visszavonása esetén azok
megsemmisítésre kerülnek.
A fentiek irányadók szolgáltatásra vagy árura vonatkozó ajánlatkérés esetén is.

7. Elektronikus levelezés
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Az adatkezelés célja az érintett, valamint az adatkezelő közötti kapcsolat fenntartása, a felek
közötti kommunikáció és gazdasági együttműködés biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett adatok tárolása az érintett
hozzájárulásának visszavonásáig tart.
Adatkezelő az érintett által megadott adatokat jogosulatlan, harmadik fél részére nem
továbbítja.

8. Számlák kezelése
Adatkezelő nyilvántartja, kezeli és feldolgozza a számviteli bizonylatok kiállításához
szükséges adatokat, melyek magánszemély és egyéni vállalkozó partnerek esetében
tartalmazhatnak személyes adatokat.
Az adatkezelés jogalapja jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése, a számviteli törvény
szerinti bizonylat kezelés. Az érintett adatok tárolása 8 évig történik a jogszabályi
előírásoknak megfelelően.
Az érintett adatok a könyvelést végző partner (Engi Péter Antal; 6725 Szeged, Szent Ferenc
utca 8. 1.Em. 4.A.; adószám: 76738559-1-26), továbbá szükség esetén a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság részére kerülnek továbbításra (NAV).

9. Vevőnyilvántartás
Adatkezelő elektronikusan a vállalatirányítási rendszerben nyilvántartja a Vevők adatait.
Az adatkezelés jogalapja a jogos gazdasági érdek, célja a kapcsolattartás megkönnyítése, a
szerződéskötés, valamint a szerződés teljesítése.
Adatkezelő a Vevők adatait 5 évig tartja nyilván.

10. Adatkezelés álláshirdetésre benyújtott pályázatokkal kapcsolatban
Az állásinterjúk alkalmával személyesen átadott önéletrajzokban szereplő személyes adatok a
3. számú melléklet szerinti nyilatkozat aláírásával egyidejűleg kerülnek átvételre. (3. sz.
melléklet) Adatkezelő az önéletrajzokban szereplő adatokat az érintett hozzájárulásának
visszavonásáig kezeli.

11. Az érintettek jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
-

Személyes adatok helyesbítése, törlése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –
törlését.
Az érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg az adatokat.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.
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A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.
A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos
vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem
zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az
adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára
való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
- Tájékoztatás az érintett által gyakorolható jogorvoslati lehetőségekről
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése
szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a hatályos jogszabályokban foglalt
előírásokat.
A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az
ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
Az eljáró felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az érintett jogosult hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó,
jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem
foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet az általa
benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani.
Az adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett
hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak az uniós
rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen
eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is,
kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi
jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
Az érintett kártérítéshez való joga
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Minden olyan személy, aki jogszabályi rendelkezések megsértésének eredményeként vagyoni
vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az
adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.
Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért,
amelyet a jogszabályokat sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben
tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a
jogszabályokban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket,
vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen
járt el.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt
előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az
adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés
által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges
kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
Ha valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó a teljes kártérítést fizetett az elszenvedett kárért,
jogosult arra, hogy az ugyanazon adatkezelésben érintett többi adatkezelőtől vagy
adatfeldolgozótól visszaigényelje a kártérítésnek azt a részét, amely megfelel a károkozásért
viselt felelősségük mértékének.
A kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást az előtt a bíróság előtt kell
megindítani, amely a magyar jog szerint illetékes.

12. Adatbiztonság:
Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan
technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami
az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó 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.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében
Adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt
adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és
az érintetthez rendelhetők.
Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor 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.
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13. Mellékletek
1. számú melléklet
....... számú melléklet
a ……………………………számú szerződéshez

Nyilatkozat adatkezeléshez történő hozzájárulásról
Alulírott
………………………………….……..
kijelentem,
hogy
a
szerződés
elválaszthatatlan részét képező jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az EPress Nyomda Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6724
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/B., Cg.: 06-09-008254, képv.:Engi Gábor ügyvezető) a
közöttünk ………………………….. napján létrejött szerződés teljesítése érdekében a
szerződésben rögzített személyes adataimat adatkezelési célból nyilvántartsa, kezelje és
feldolgozza.
Nyilatkozom továbbá, hogy az alábbi előzetes tájékoztatást az általam a szerződésben
megadott személyes adatok kezeléséről és az érintetti jogokról megismertem és tudomásul
vettem.
Kelt:…………………………………………
…………………………………………….
aláírás

Előzetes tájékoztató a személyes adatok kezeléséről és az érintett jogairól
1. Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése.
2. A személyes adatok kezelése folytán annak megismerésére jogosultak a szerződés
teljesítésében közreműködő munkavállalók, könyvelési, adózási feladatokat ellátó
munkavállalók és a megbízott adatfeldolgozók.
3. Az adatkezelő az érintett személyes adatait a jelen szerződés hatálya alatt kezeli. Az
adatkezelő az érintett személyes adatait a jelen szerződés megszűnésétől számított 5 évig
tárolja az általános elévülési időre tekintettel.
4. Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy az általa kezelt adatok kizárólag a jelen
szerződés teljesítése érdekében kerülnek felhasználásra, azokat adatkezelő jogosulatlan,
harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé.
5. Az érintettnek az adatkezelés során joga van kérelmezni a társaságunk, mint adatkezelő
által kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, kezelésének
korlátozását, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint joga van az
adathordozhatósághoz. Az érintettnek joga van a személyes adatai kezelésével kapcsolatos
panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz.
A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság
1530 Budapest, Pf.: 5.
www.naih.hu
Bizalmát ezúton is köszönjük!
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Az előzetes tájékoztatóban szereplő fogalmak meghatározása:
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;
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;
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;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez.
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2. számú melléklet

Nyilatkozat
Személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat
Alulírott
…………………………………………………..
………………………………..) az alábbi

(név)

(lakcím:

nyilatkozatot
teszem:
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az E-Press Nyomda
Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6724 Szeged, Kossuth
Lajos sgt. 72/B., Cg.: 06-09-008254, képv.:Engi Gábor ügyvezető) személyes adataimat az
alábbi adatkezelési célokból nyilvántartsa, kezelje, feldolgozza:
.........................................................
.........................................................
Az adatkezelő által kezelt személyes adatok:
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Nyilatkozom továbbá, hogy az alábbi előzetes tájékoztatást az általam megadott személyes
adatok kezeléséről és az érintetti jogokról megismertem és tudomásul vettem.
Kelt: ............................, 20.................................

....................................................
aláírás

Előzetes tájékoztató a személyes adatok kezeléséről és az érintett jogairól
Az adatkezelés jogalapja: .........................................
Az adatkezelés célja: Ön, mint hozzájárulást adó magánszemély (továbbiakban: érintett),
valamint adatkezelő közötti kapcsolat fenntartása, a felek közötti kommunikáció biztosítása.
Az adatkezelés címzettjei: ..............................................................
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Adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatszolgáltatás és azok kezeléséhez való hozzájárulás önkéntes, annak kötelező
megtételét, teljesítését jogszabály, illetőleg felek közötti szerződés nem írja elő. Az
adatkezelés jogalapja az adatalany hozzájárulása. Az adatkezelés részletes szabályait az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) és a 2011. évi CXII. tv.
(Info tv.) szabályozza.
Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy az általa kezelt adatok kizárólag a jelen nyilatkozatban írt
célra kerülnek felhasználásra, azokat adatkezelő jogosulatlan, harmadik személy részére nem
teszi hozzáférhetővé, és az adatkezelési cél, avagy a nyilatkozat visszavonása esetén azok
megsemmisítésre kerülnek.
Érintett jogosult az adatkezelő által kezelt adatairól tájékoztatást kérni és kapni, amennyiben
az adatkezeléssel kapcsolatban kérdése merül fel, felvilágosítást kérni, illetőleg az
adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos esetleges panaszát előterjeszteni, az adatkezelésre
vonatkozó hozzájárulását írásbeli nyilatkozattal visszavonni. Az érintett mindezt az alábbi
elérhetőségeken teheti meg írásban:
Adatkezelő képviselője: ..................................................
Telefonos elérhetősége: ..................................................
E-mail címe: .................................................................
Abban az esetben, amennyiben Ön az adatkezeléshez a hozzájárulását megadta, úgy
biztosítjuk, hogy társaságunk kizárólag a fenti célok megvalósítása érdekében és a fentebb írt
rendelkezések megtartása mellett használja, tartja nyilván adatait.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól az alábbiak szerint tájékoztatjuk.
Önnek, mint érintettnek az adatkezelés során joga van kérelmezni a társaságunk, mint
adatkezelő által kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését,
kezelésének korlátozását, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint joga van az
adathordozhatósághoz.
Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben az
adatkezelő haladéktalanul törli az Ön személyes adatait. Önt megilleti a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét
Az érintettnek joga van a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszt benyújtani a
felügyeleti hatósághoz.
A felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság
1530 Budapest, Pf.: 5.
www.naih.hu
Bizalmát ezúton is köszönjük!
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Az előzetes tájékoztatóban szereplő fogalmak meghatározása:
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;
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;
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;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez.

13

3. számú melléklet

Nyilatkozat
Személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat pályázók részére
Alulírott
…………………………………………………..
………………………………..) az alábbi

(név)

(lakcím:

nyilatkozatot
teszem:
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az E-Press Nyomda
Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6724 Szeged, Kossuth
Lajos sgt. 72/B., Cg.: 06-09-008254, képv.:Engi Gábor ügyvezető) az általa meghirdetett
……………………….. munkakörre vonatkozó álláspályázatra történő jelentkezésem során
megadott személyes adataimat a felvételi eljárás során kezelje, valamint a felvételi eljárás
lezárulását követően tovább tárolja és felhasználja újabb álláspályázat kiírása esetén.

Kelt: ............................, 20.................................

....................................................
aláírás
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