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1. Preambulum 
 

A PLASTICOR Műanyagfeldolgozó Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi u. 22., cg.: 
19-09-507-570, továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő1 kiemelkedően fontosnak tartja a honlap 
látogatók (továbbiakban: Felhasználó)  magánszférájának  védelmét, ezért  a  természetes 
személyeknek a személyes adatok2 kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok  
szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről  (általános 
adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 
(továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseivel összhangban  az  Érintettek3 adatainak  kezelése  során  
az  alábbi  tájékoztatóban (továbbiakban: Tájékoztató) foglaltak szerint jár el. Az Adatkezelő a 
személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési 
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
 
Adatkezelő tájékoztatja a természetes személyeket az adatkezelés elveiről, folyamatáról és 
garanciáiról. Adatkezelő elismeri a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes adataik 
felett maguk rendelkezzenek. Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a személyes adatok 
védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban kell figyelembe 
venni, egyensúlyba állítani más alapvető jogokkal. 
 
Adatkezelő a hatályos európai és magyar jogszabályi előírásoknak való megfelelés céljából alkotta 
meg Adatkezelési szabályzatát, mely a Tájékoztató alapjául szolgál. Az Adatvédelmi szabályzat 
mindenkor hatályos változata az Adatkezelő székhelyén papír alapon elérhető. 
 
Az Adatkezelő adatkezelési4 alapelveinek meghatározása során különösen - de nem kizárólagosan - 
az alábbi jogszabályokra van figyelemmel:  

• Magyarország Alaptörvénye 
• 2011. Évi CXII. törvény - Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

(Infotv.) 
• 2013. évi V. törvény - Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 
• 2016. évi CPLASTICOR Műanyagfeldolgozó. törvény - Polgári Perrendtartásról (Pp.) 
• 1997. évi CLV. törvény - Fogyasztóvédelemről (Fgytv.) 
• 2012. évi C. törvény - Büntető Törvénykönyvről (Btk.) 
• 1998. évi XIX. törvény - Büntetőeljárásról (Be.) 
• 2000. évi C. törvény - Számvitelről (Számv. tv.) 
• 2008. évi XLVIII. törvény - Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól (Grt.) 
• 2008. évi XLVII. törvény - Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról 
 

 
1 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. 
2 Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“Érintett”) vonatkozó bármely információ (pl.: név, telefonszám, online 
azonosító, helymeghatározó adat, arckép, hang, stb…); 
3 Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy (pl.: 
érdeklődő, szolgáltatás igénybe vevője, adós, stb…); 
4 Adatkezelés: 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 
vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 
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• 2001. évi CVIII. tövény - Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

• 1995.  évi  CXIX.  törvény  -  Kutatás  és  a  közvetlen  üzletszerzés  célját  szolgáló  név-  és 
lakcímadatok kezeléséről 

   
2. Az Adatkezelő személye 

 
Jelen Szabályzat szempontjából Adatkezelőnek minősül: 
 
A) Cégnév: PLASTICOR Műanyagfeldolgozó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
Székhely: 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi u. 22. 
Cégjegyzékszám: 19-09-507-570 
Adószám: 13273866-2-19 
Tényleges adatkezelés címe: 8200 Veszprém, Ipar u. 4-6. 
Telefonszám: +36 88 328 296 
E-mail: kl@plasticor.hu, sales@plasticor.hu  
Weboldal: www.plasticor.hu 

B) Az Adatkezelő alkalmazásában álló minden Munkavállaló, akinek tevékenységéért az 
Adatkezelő teljes felelősséget vállal az Érintettek, illetőleg harmadik fél5 irányában. 

 
C) Az Adatkezelő a Rendelet 37. cikke értelmében nem köteles adatvédelmi tisztviselő 
kinevezésére. 

 
3. A honlap használata során kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és 

időtartama 
 

Kapcsolatfelvétel  
Amennyiben a Felhasználó a honlapon keresztül kíván kapcsolatba lépni az Adatkezelővel, úgy azt a 
kapcsolati űrlapon keresztül teheti meg. 
 
Kezelt adatok köre: 
 Kezelt adat Adatkezelés célja 
Kötelezően megadandó személyes 
adatok 

név a kapcsolatfelvételt 
kezdeményező személy 
azonosítása 

e-mail cím kapcsolattartás 

Adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes 
hozzájárulása. 
 
Adatkezelés időtartama: az eseti megkeresés tárgyát képező ügymenetet követő 5. napig. 
 
Ajánlatkérés 
A honlapon lehetőség nyílik ajánlatkérés megküldésére az erre a célra rendszeresített űrlapon keresztül.   
 
 

 
5 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. 
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Kezelt adatok köre: 
 Kezelt adat Adatkezelés célja 
Kötelezően megadandó személyes 
adatok 

név az ajánlatkérő személy 
azonosítása 

e-mail cím kapcsolattartás 
telefonszám kapcsolattartás 

Adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes 
hozzájárulása. 
 
Adatkezelés időtartama: a szerződéses kapcsolat létrejöttének hiányában a meghiúsulást követő 5. 
napig, partnerkapcsolat kialakulása esetén a jogviszonyt szabályozó szerződéses dokumentumokban 
rögzített titoktartási időszak végéig.  
 
A rendszer által naplózott egyéb személyes adatok 
 
Kezelt adatok köre: 

Kezelt adat Adatkezelés célja 
IP cím A Felhasználó eszközéhez internetszolgáltató által kiosztott 

azonosítószám, melyet az Adatkezelő az informatikai 
biztonság biztosítása céljából kezel.  

Böngésző típusa A böngésző típusának megfelelő html kód küldése. 

Adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes 
hozzájárulása, tekintettel a Rendelet 32. cikkére. 

Adatkezelés időtartama: A rendszer a fent megjelölt adatokat a keletkezésüktől számított 6 hónapig 
tárolja, majd azokat automatikusan törli.  
 
Cookie-k (sütik) kezelése 
 
Kezelt adatok köre: 

Kezelt adat Adatkezelés célja 
Az oldallátogatás rögzítése Felhasználó élmény fokozása.  

Adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes 
hozzájárulása. 

Adatkezelés időtartama: A Felhasználó böngészőjének beállításától függően. A Felhasználónak 
lehetősége van törölni a cookie-kat a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k 
alkalmazását.  
 

4. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 

Adatkezelő kötelezi magát, hogy adatkezelési gyakorlata során az alapelvek tiszteletben tartásával jár 
el. 

• Jogszerűség 
A személyes adatok kezelése során az Adatkezelőnek, illetve közvetlen irányításuk alatt álló, 
adatkezelésre felhatalmazott személyeknek meg kell felelniük a mindenkor hatályos európai 
uniós és hazai jogszabályoknak. 

• Tisztességes eljárás 
Az adatkezelés során Adatkezelőnek a jogszabályokat és alapelveket tiszteletben tartva, 
korrekt módon kell eljárnia. 
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• Átláthatóság 
A személyes adatok kezelését az Érintettek számára átlátható, megismerhető módon kell 
elvégezni. 

• Célhoz kötöttség 
A személyes adatok bármilyen kezelése kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű 
célból történhet. Jelen szabályzat meghatározza az Adatkezelő által kezelt adatok adatkezelési 
célját az adatok felvételétől kezdődőan azok megsemmisítéséig. 

• Adattakarékosság 
Az adatkezelést – a célhoz kötöttség elve alapján – kizárólag a releváns és szükséges adatokra 
kell korlátozni. 

• Arányosság 
Adatkezelő a természetes személyek információs önrendelkezéshez való jogát kizárólag egy 
másik jog érdekében, a szükséges mértékben korlátozhatja. Az arányosság elvének 
megvalósulását a konkrét esetekben pontosan dokumentálni kell az adatkezelés 
jogszerűségének alátámasztására. 

• Privacy-by-design 
Adatkezelő adatkezelési folyamatai kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság és 
adatkezelés elveire, melyek megvalósulását a folyamatba épített elemekkel kívánja 
biztosítani. 

5. Az adatkezelés jogszerűsége, célja 
 
Adatkezelő a honlap használatával kapcsolatban az Érintett hozzájárulása alapján kezel személyes 
adatokat. Adatkezelő hozzájárulás előtt – a Tájékoztató megismertetésével – Érintettet tájékoztatja 

• a hozzájárulás tartalmáról, 
• arról, hogy pontosan mely adatainak, és 
• milyen módon való kezeléséhez járul hozzá, 
• az Érintett jogairól, és 
• a hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről és módjáról. 

 

Érintettnek a hozzájárulást ezen tájékoztatás alapján egyértelműen, önkéntesen és dokumentálhatóan 
kell megadnia.  
 
Adatkezelő tájékoztatja Érintetteket, hogy bármely, önkéntes hozzájárulásuk alapján kezelt 
adataikról tájékoztatást kaphatnak Adatkezelőtől a meghatározott címen, illetve bármely önkéntes 
hozzájárulásukból fakadó jogukat ilyen módon gyakorolhatják. 
 
Az Érintett által az Adatkezelővel közvetlen felhívás nélkül, önkéntesen közölt adat esetében – 
amennyiben nem áll fenn az adatkezelés más jogalapja – az önkéntes hozzájárulás megadottnak 
tekintendő az Érintett aktív magatartására tekintettel. 
 

6. Az Érintett jogai és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek 
 
Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei a Rendelet alapján az alábbiak szerint kerültek 
meghatározásra. 
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Az Adatkezelő felhívja az Érintett figyelmét, hogy megtesz minden elvárható intézkedést annak 
érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan valamennyi 
információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan 
és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Ezen tájékoztatást az Érintett az kl@plasticor.hu e-mail 
címre küldött kérelmével írásban kérheti, továbbá az Adatkezelő egyéb elérhetőségein keresztül is 
biztosítja az Érintett jogainak gyakorlását. 
 
Az Adatkezelő haladéktalanul, de az Érintett kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül 
elektronikus úton tájékoztatja az Érintettet a kérelmével kapcsolatos intézkedéseiről. A fenti határidő 
a késedelem okainak megjelölésével további két hónappal meghosszabbítható. 
 
1. Tájékoztatáshoz való jog: Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt 

adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatvédelmi 
incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. Az Adatkezelő a 
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül, 
közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E 
tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó 
tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő 
költségtérítést állapít meg.6 

2. Helyesbítés joga: A pontosság alapelve alapján az Adatkezelő a személyes adatot indokolatlan 
késedelem nélkül helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő 
személyes adat a rendelkezésére áll. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult 
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.7 

3. Törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”)8: Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha 
kezelése jogellenes, az Érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen 
nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, és a Rendelet 17. cikkében 
meghatározott feltételek valamelyike fennáll: 

a. Az adatok kezelésére már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték. 

b. Az Érintett visszavonta a hozzájárulását, és az Adatkezelő nem rendelkezik más 
jogalappal az adatkezelésre. 

c. Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és annak nincs olyan indoka, mely 
elsőbbséget élvez az Érintett joggyakorlásával szemben. 

d. Az adatkezelés jogellenesen történt. 

e. Jogszabály írja elő az adatok törlését. 

4. Hozzáférési jog: Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van -e, és ha igen, úgy jogosult 
arra, hogy a személyes adatokhoz a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz 
hozzáférést kapjon.9 

5. Zárolás és megjelölés (adatkezelés korlátozásához való jog): Az Adatkezelő zárolja a személyes 

 
6 Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 13-14. cikket tartalmaz 

7 Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 16. cikket tartalmaz. 

8 Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 17. cikket tartalmaz 

9 Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 15. cikket tartalmaz 
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adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, 
hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, 
ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő 
megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy 
pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg 
egyértelműen.10 

6. Adathordozhatósághoz való jog: Amennyiben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy 
szerződés teljesítésén alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, úgy az Érintett 
jogosult,  hogy  a  rá  vonatkozó,  általa  egy  Adatkezelő  rendelkezésére  bocsátott  személyes 
adatokat  tagolt,  széles  körben  használt,  géppel  olvasható  formátumban  megkapja,  továbbá 
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 
Adatkezelő nem kezel automatizált adatokat.11 

7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az Érintett jogosult arra, 
hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást 
is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős 
mértékben érintené – kivéve az Érintett hozzájárulásán, a szerződés teljesítése érdekében történő 
adatkezelést, illetve amennyiben az adatkezelésre ezen módjára jogszabály felhatalmazást ad.12 

8. Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről: Ha az adatvédelmi incidens 
valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, 
az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi 
incidensről.13 

9. Tiltakozás joga, panasztételi jog, jogorvoslati jog14: Az Érintett tiltakozhat személyes adatának 
kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő,  adatátvevő vagy harmadik 
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte 
el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás 
vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben.15 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 
15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a 
kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát 
megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, 
és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti 
mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik 
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

 
Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak 
közlésétől számított 25 napon belül - bírósághoz fordulhat. 

Az Adatkezelő az Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat 

 
10 Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 18. cikket tartalmaz 
11 Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 20. cikket tartalmaz 
12 Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 22. cikket tartalmaz 
13 Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 34. cikket tartalmaz 
14 Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 78-79. cikket tartalmaz 
15 Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 21. cikket tartalmaz 



-8- 
 

azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, 
illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 
 
Amennyiben az Adatkezelő az Érintett kérelme kapcsán nem intézkedik, úgy késedelem nélkül, de 
legfeljebb a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés 
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti 
hatóságnál. 
 
Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/c. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
www: http://www.naih.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy 
jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal 
élhet: 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75 
Tel: (06 1) 457 7100 
Fax: (06 1) 356 5520 E-mail: info@nmhh.hu 
 

7. Információbiztonság 
 

Adatkezelő köteles az adatok biztonságáról gondoskodni. Adatkezelő a „privacy-by-design” 
alapelve szerint egész adatvédelmi folyamatának kialakítása során figyelemmel van az 
adatbiztonság követelményére. 
 
Adatkezelő célja, hogy az adatkezelési kockázatok csökkentése érdekében a személyes adatok 
kezelését a minimálisra csökkentse. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat átlátható és 
ellenőrizhető módon kezeli az adatvédelmi incidensek azonnali észlelése céljából. 

 
Adatkezelő adatbiztonsági feladatkörében 

• technikai és szervezési intézkedéseket tesz az elektronikusan tárolt adatok biztosítása 
tekintetében 

• biztosítja a jogszabály által megkövetelt adatbiztonsági szabályok érvényesülését 
• biztosítja az adatvédelmi, illetve titokvédelmi szabályok érvényesülését 
• megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
• megteszi a szükséges intézkedéseket az adatok sérülésének megelőzése érdekében 
• elősegíti az adatkezelési tudatosságot munkavállalói tekintetében az adatbiztonság biztosítása 

céljából 
• biztosítja az elektronikusan tárolt adatokhoz használt eszközök fizikai védelmét 
• gondoskodik az adatok rendszeres biztonsági mentéséről 
• biztosítja, hogy az adatokhoz való hozzáférés kizárólag az arra jogosultak számára legyen 

engedélyezett 
 
Az adatbiztonsági sérülése adatvédelmi incidensnek minősül. 
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8. Adatvédelmi incidens 
 

Adatvédelmi incidens esetén Adatkezelő a Tájékoztatóban foglalt eljárásrendet követi. 
 
Adatkezelőnél a kijelölt adatvédelmi referens Bódy Kornél, aki köteles az adatvédelmi incidens 
kezelése során eljárni. 
 
Az adatvédelmi incidenst annak észlelője köteles haladéktalanul jelenteni adatvédelmi referens 
részére. Amennyiben az adatvédelmi incidenst Adatfeldolgozó észlelte, haladéktalanul bejelenti 
Adatkezelőnek. 
 
Adatvédelmi incidens észlelése esetén Adatkezelő a következő lépéseket teszi meg: 

A. Az adatvédelmi incidens körülményeinek rögzítése, adatlap felvétele (tények, hatásai, 
következményeket enyhítő intézkedések). 

B. Az incidens felmérése, és annak eldöntése, hogy az adatvédelmi incidens milyen adatvédelmi 
kockázatot jelent a kezelt adatokra vonatkozóan. 

C. Az incidens haladéktalan – legkésőbb 72 órán belüli – bejelentése a hatóság felé, kivéve, ha 
a felmérés alapján nem jár kockázattal természetes személyek jogaira és szabadságaira. 

D. Ha az incidens vélhetőn magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és 
szabadságára, úgy az Érintetteket Adatkezelő haladéktalanul értesítése. 

E. A kockázatok csökkentését célzó intézkedések megtétele. 
F. Az adatvédelmi incidens kiértékelése, a további incidensek elkerülése céljából intézkedések 

megtétele. 
 
Adatkezelő nyilvántartást vezet az adatkezelési incidensekről, mely a tartalmazza az eset összes 
lényeges körülményét. 
 

9. Záró rendelkezések 
 
Jelen Tájékoztató alapját képező Adatvédelmi szabályzat szerzői jogi mű, ezért a Tájékoztató – 
részben vagy egészben történő – másolása, felhasználása, feldolgozása, vagy értékesítése is 
jogellenes és tilos. Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy jelen Tájékoztató – akár részben, akár 
egészben – történő jogellenes felhasználása esetén a Szerző kötbérre jogosult, melynek összege 
40.000 Ft/oldal. Szerzői jogi jogsértés esetén szerző fenntartja magának a jogot, hogy jogsértésből 
eredő kárát a jogsértővel szemben érvényesítse. 


