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Melyek a személyes adatok kezelésére irányadó jogszabályok?
A személyes adatok kezelésére és védelmére (vonatkozó szabályokat többek között
- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 számú, a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(Általános Adatvédelmi Rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) szóló rendelete (a
továbbiakban: GDPR),
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”) és
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kiadott ajánlásai,
állásfoglalásai és egyedi határozatai alkotják.
1. "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, azonosító 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,
2. "Adatkezelés" - az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujjvagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése,
3. "Adatkezelő" - az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja,
4. "Közös adatkezelő(k)" - Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő
közösen határozza meg, továbbá az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az
adatfeldolgozóval, azok Közös Adatkezelő(k)nek minősülnek (a GDPR 26. cikke),
5. "Felügyeleti hatóság" – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
6. „Érintett” – bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes
személy
7. "Címzett" - az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó
hozzáférhetővé tesz,
8. "Adatfeldolgozó" - az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján
személyes adatokat kezel,
9. "Harmadik fél" - az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
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10.
11.

12.

13.

14.
15.

adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak,
"Harmadik ország" - az EGT-n (Európai Gazdasági Térségen) kívüli állam, amelybe a
személyes adatokat továbbításra kerülnek,
"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,
„Adatvédelmi incidens”: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését,
elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
"Adatvédelmi Szabályzat" – a jelen dokumentum, amelynek célja, hogy a személyes
adatok kezelésének elveiről nyújtson tájékoztatást a GDPR 13. cikkében megjelölt tartalmi
hatálynak megfelelően,
"Cookie Szabályzat" - az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon található cookie-kra
vonatkozó információk. A Cookie Szabályzat az Adatkezelő weboldalán érhető el,
"GDPR" - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 rendelete a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet): https://www.naih.hu/altalanosadatvedelmi-rendelet-gdpr

Kire vonatkozik ez az Adatvédelmi Szabályzat?
Ez az Adatvédelmi Szabályzat a természetes személyek személyes adatainak kezelésére
vonatkozik.
Ki az Adatkezelő?
Adatkezelő neve: Cenega Hungary Kft.
Székhelye: 1143 Budapest, Ilka utca 2-4.
Az Adatkezelő elérhetősége
Kérjük, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdéseit az Adatkezelőnek
hagyományos levélben küldje el a fent meghatározott székhelyére, vagy e-mailben a
dpo@cenega.hu e-mail címre.
Adatvédelmi tisztviselő
Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt. A személyes adatok
védelmével kapcsolatos kérdéseket az Adatkezelőhöz kell eljuttatni hagyományos levélben az
Adatkezelő székhelyére vagy e-mailben a következő e-mail címre: dpo@cenega.hu.
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Információ a Közös Adatkezelőkről
1. Az
Adatkezelő
rajongói
oldal(aka)t
üzemeltet
a
Facebookon
(https://www.facebook.com/CenegaHU).
2. Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy a Facebookon a rajongói oldal működtetése kapcsán közös
adatkezelés történik (a GDPR 26. cikke). A rajongói oldalon feldolgozott személyes adatok
tekintetében a Közös Adatkezelők a következők, illetve a következők lehetnek:
1) Cenega Hungary Kft.,
2) Facebook Ireland Limited, melynek székhelye a 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbor, Dublin 2, Írország,
3. Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy a Közös Adatkezelők közös intézkedéseket hoztak. A
közös adatkezeléssel és az ezzel kapcsolatos felelősséggel kapcsolatos információk a
következő címen érhetők el: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum,
4. Felhívjuk figyelmét, hogy a Közös Adatkezelők közötti megállapodásoktól függetlenül az
Érintett gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait minden egyes adatot illetően, külön-külön
minden Adatkezelőnél,
5. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
1) felhívjuk az Ön figyelmét, hogy az Adatkezelő nem jelölt ki adatvédelmi tisztviselőt.
A személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdéseket az Adatkezelőhöz kell
eljuttatni hagyományos levélben az Adatkezelő székhelyére vagy e-mailben a
következő e-mail címre: dpo@cenega.hu,
2) a Facebook Ireland Limited nevében eljáró adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei a
következő
honlapon
találhatók:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.
6. Tájékoztatjuk Önt továbbá, hogy a közös adatkezelés tekintetében az adatkezelőkért
felelős felügyeleti hatóságok a következők:
1) a Cenega Hungary Kft. esetében - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, a felügyeleti szerv elérhetősége a
következő weboldalon található: https://naih.hu/,
2) a Facebook Ireland Limited esetében - Data Protection Commission (Adatvédelmi
Bizottság), 21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28, Írország:
https://www.dataprotection.ie/.
Milyen célból kerülnek vagy kerülhetnek kezelésre az Ön személyes adatai?
A személyes adatokat a következő célokból kezeljük vagy kezelhetjük:
Ssz.

Az adatkezelés célja
Kapcsolattartás céljából kezelt
1. személyes adatok - válasz a
beérkezett levelekre
A saját termékekkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos
2. ajánlat
előkészítése
és
bemutatása céljából kezelt
személyes adatok

Az adatok köre
név,
vezetéknév,
telefonszám, e-mail cím, az
e-mail
tartalmában
megadott
információk:
beosztás, munkahely,
név,
vezetéknév,
telefonszám, e-mail cím,

4

Az adatkezelés jogalapja
1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,
1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az érintett
hozzájárulása,
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az

A saját termékekkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos
kereskedelmi információk
3. elektronikus úton történő
továbbítása céljából kezelt
személyes adatok

név,
cím,

vezetéknév,

e-mail

A saját termékekkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos
marketing
információk
4. telefonon
keresztül
hanghívás
formájában
történő elküldése céljából
feldolgozott személyes adatok

név,
cím,

vezetéknév,

e-mail

A saját termékekkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos
marketing
tevékenység
előmozdítása
érdekében
5.
partnerekkel és potenciális
partnerekkel
történő
kapcsolattartás céljából kezelt
személyes adatok

név,
cím

vezetéknév,

e-mail

6.

Hírlevél
céljából
személyes adatok

kezelt

Az ajánlatok benyújtásával
kapcsolatos folyamat során
7.
kezelt
személyes
adatok
(kérdésekre adott válasz)

8.

A
termék
technikai

használatának
támogatásával

e-mail cím

név és vezetéknév, e-mail
cím,
telefonszám,
a
szervezet
nyilvántartási
adatai
(Adószám,
székhely), a kérelmező
által
megadott
egyéb
személyes adatok
A személyes adatok köre a
technikai
támogatásnak
megfelelően

5

adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,
1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az érintett
hozzájárulása,
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,
1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az érintett
hozzájárulása,
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,
1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az érintett
hozzájárulása,
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja – 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,
1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az érintett
hozzájárulása,
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,
1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az érintett
hozzájárulása,
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,
1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő

kapcsolatos folyamat kapcsán
kezelt személyes adatok

A
résztvevők
konferenciaszervezéssel és a
szervezett
konferenciákon
9. való
részvétellel
kapcsolatban
kezelt
személyes adatai

jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,

Név,
vezetéknév,
telefonszám, e-mail cím,
beosztás

Név,
vezetéknév,
telefonszám, e-mail cím,
beosztás

A résztvevők személyes
adatai, amelyeket webinárok
szervezésével és a szervezett
10. webináriumon való
részvétellel kapcsolatban
kezelnek

A
Bloghoz
kapcsolódó
11. folyamat
kapcsán
kezelt
személyes adatok
A versenyeken való részvétel
kapcsán kezelt személyes
12.
adatok

Név, vezetéknév, fénykép,
a megjegyzés tartalmában
szereplő információk
Név,
vezetéknév,
telefonszám, e-mail cím, a
versenyeken
való
részvétellel
kapcsolatos
egyéb információk
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1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az érintett
hozzájárulása,
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont - a szerződés
megkötéséhez
és
a
rendelkezéseinek
végrehajtásához
szükséges
adatkezelés (a Szabályzat
rendelkezéseinek elfogadása),
3) GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja – jogszabályok
(fizetős konferenciák esetén),
4) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,
1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az érintett
hozzájárulása,
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont - a szerződés
megkötéséhez
és
a
rendelkezéseinek
végrehajtásához
szükséges
adatkezelés (a Szabályzat
rendelkezéseinek elfogadása),
3) GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja – jogszabályok
(fizetős konferenciák esetén),
4) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,
1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az érintett
hozzájárulása,
1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont - a szerződés
megkötéséhez
és
a
rendelkezéseinek
végrehajtásához
szükséges
adatkezelés (a Szabályzat
rendelkezéseinek elfogadása),

A
személyes
adatok
védelmével
kapcsolatos
13. jogok gyakorlása kapcsán
kezelt személyes adatok

A
személy
gyakorlásához
adatok köre

jogainak
szükséges

2) GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja – jogszabályok
(fizetős konferenciák esetén),
3) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,
1) GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja – jogszabályok
(fizetős konferenciák esetén),
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,

A toborzási folyamat kapcsán
14.
kezelt személyes adatok

A
személyes
adatok
kezelésével
kapcsolatos
információk
az
alábbiakban, a dedikált
részben találhatók

A
személyes
adatok
kezelésével
kapcsolatos
információk az alábbiakban, a
dedikált részben találhatók

Más célokra - a GDPR 13.
cikkének tartalmát ezután
15.
egyénileg mutatjuk be az
adott adatkezelési célnál

-

-

Tájékoztatjuk Önt, hogy a kezelés céljától függően a feltüntetett személyes adatok köre
módosulhat.
Meddig kezelik a személyes adatokat a korlátozott tárolhatóság elvével (személyes adatok
megőrzése) összhangban?
Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat a következő időtartamig
kezeli, illetve kezelheti:
Ssz.

Az adatkezelés célja

1.

Kapcsolattartás
céljából
kezelt személyes adatok válasz a beérkezett levelekre

2.

A saját termékekkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos
ajánlat
előkészítése
és
bemutatása céljából kezelt
személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja
1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,
1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,
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A kezelés időtartama
1)
az
adatkezeléssel
kapcsolatos
kifogás
benyújtásáig,
2) tízéves időtartamra belső
adminisztratív célokra,
1)
a
hozzájárulás
visszavonásáig,
2)
az
adatkezeléssel
kapcsolatos
kifogás
benyújtásáig,
3) határozatlan időre,

3.

A saját termékekkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos
kereskedelmi
információk
elektronikus úton történő
továbbítása céljából kezelt
személyes adatok

4.

A saját termékekkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos
marketing
információk
telefonon
keresztül
hanghívás
formájában
történő elküldése céljából
feldolgozott
személyes
adatok

5.

A saját termékekkel és
szolgáltatásokkal
kapcsolatos
marketing
tevékenység
előmozdítása
érdekében partnerekkel és
potenciális
partnerekkel
történő
kapcsolattartás
céljából kezelt személyes
adatok

6.

7.

8.

Hírlevél
céljából
személyes adatok

kezelt

Az ajánlatok benyújtásával
kapcsolatos folyamat során
kezelt személyes adatok
(kérdésekre adott válasz)

A termék használatának
technikai
támogatásával
kapcsolatos
folyamat
kapcsán kezelt személyes
adatok

1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,
1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,
1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja – 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,
1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,
1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,
1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,
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1)
a
hozzájárulás
visszavonásáig,
2)
az
adatkezeléssel
kapcsolatos
kifogás
benyújtásáig,
3) határozatlan időre,

1)
a
hozzájárulás
visszavonásáig,
2)
az
adatkezeléssel
kapcsolatos
kifogás
benyújtásáig,
3) határozatlan időre,

1)
a
hozzájárulás
visszavonásáig,
2) a szerződés hatályban léte
alatt,
valamint
amíg
a
szerződés
alapján
jogok
gyakorlása és kötelezettségek
teljesítése céljából szükséges,

1)
a
hozzájárulás
visszavonásáig,
2)
az
adatkezeléssel
kapcsolatos
kifogás
benyújtásáig,
3) határozatlan időre,
1) az ajánlat időtartamára,
2)
a
hozzájárulás
visszavonásáig,
3)
az
adatkezeléssel
kapcsolatos
kifogás
benyújtásáig,
4) tízéves időtartamra belső
adminisztratív célokra,
1) a támogatás időtartama
során,
2) legalább 3 évvel a támogatás
megszűnése után,

9.

10.

11.

12.

A
résztvevők
konferenciaszervezéssel és a
szervezett
konferenciákon
való
részvétellel
kapcsolatban
kezelt
személyes adatai

A résztvevők személyes
adatai, amelyeket webinárok
szervezésével és a szervezett
webináriumon való
részvétellel kapcsolatban
kezelnek

A
Bloghoz
kapcsolódó
folyamat kapcsán kezelt
személyes adatok

A versenyeken való részvétel
kapcsán kezelt személyes
adatok

1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont - a
szerződés megkötéséhez és a
rendelkezéseinek
végrehajtásához szükséges
adatkezelés (a Szabályzat
rendelkezéseinek
elfogadása),
3) GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja – jogszabályok
(fizetős konferenciák esetén),
4) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,
1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont - a
szerződés megkötéséhez és a
rendelkezéseinek
végrehajtásához szükséges
adatkezelés (a Szabályzat
rendelkezéseinek
elfogadása),
3) GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja – jogszabályok
(fizetős konferenciák esetén),
4) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,
1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,
1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont - a
szerződés megkötéséhez és a
rendelkezéseinek
végrehajtásához szükséges
adatkezelés (a Szabályzat
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1)
a
hozzájárulás
visszavonásáig,
2) a szerződés időtartama alatt,
3)
a
jogszabályi
rendelkezésekből
eredő
időszakra,
4)
az
adatkezeléssel
kapcsolatos
kifogás
benyújtásáig,
5) tízéves időtartamra belső
adminisztratív célokra,

1)
a
hozzájárulás
visszavonásáig,
2) a szerződés időtartama alatt,
3)
a
jogszabályi
rendelkezésekből
eredő
időszakra,
4)
az
adatkezeléssel
kapcsolatos
kifogás
benyújtásáig,
5) tízéves időtartamra belső
adminisztratív célokra,

1)
a
hozzájárulás
visszavonásáig,
2) amíg a Felhasználók fel nem
hagynak a Blog használatával,
azaz az adatkezelési cél
megszűnéséig
1) a versenyek idejére,
2) a versenyeket követő 6 évig,

13.

14.

A
személyes
adatok
védelmével
kapcsolatos
jogok gyakorlása kapcsán
kezelt személyes adatok

A
toborzási
kapcsán kezelt
adatok

folyamat
személyes

rendelkezéseinek
elfogadása),
2) GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja – jogszabályok
(fizetős konferenciák esetén),
3) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,
1) GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja – jogszabályok
(fizetős konferenciák esetén),
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,
A
személyes
adatok
kezelésével
kapcsolatos
információk az alábbiakban, a
dedikált részben találhatók

1)
a
jogszabályi
rendelkezésekből
eredő
időszakra (határozatlan időre)
2)
az
adatkezeléssel
kapcsolatos
kifogás
benyújtásáig,

A
személyes
adatok
kezelésével
kapcsolatos
információk az alábbiakban, a
dedikált részben találhatók

Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy a személyes adatok egyedi célú adatkezelésével kapcsolatos
időtartamok módosulhatnak, többek között a jogszabály-módosítások vagy a belső szervezeti
változások eredményeként.
Melyek azok a körülmények, amelyek fennállása esetén a személyes adatok rendelkezésre
bocsátása jogszabályi vagy szerződéses követelmény, továbbá a szerződés megkötéséhez
szükséges követelmény?
Az adatkezeléssel kapcsolatos követelményekkel összefüggésben az alábbiakról tájékoztatjuk
Önt:
Ssz.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

1.

Kapcsolattartás
céljából
kezelt személyes adatok válasz a beérkezett levelekre

1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,

2.

A saját termékekkel és
szolgáltatásokkal
kapcsolatos
ajánlat
előkészítése és bemutatása

1) A GDPR 6. cikk
bekezdés a) pontja érintett hozzájárulása,
2) A GDPR 6. cikk
bekezdés f) pontja –
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(1)
az
(1)
az

Adatkezelés
1) önkéntes alapú, de a
személyes
adatok
megadásának
elmulasztása
azt eredményezi, hogy az
Adatkezelőnek
nem
áll
módjában
válaszolni
a
beérkezett kérdésekre vagy
levelezésre,
1) önkéntes alapú, és a
személyes
adatok
megadásának
elmulasztása
vagy
a
hozzájárulás
megtagadása
az
ajánlat

céljából
adatok

3.

4.

5.

6.

7.

kezelt

személyes

adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,

A saját termékekkel és
szolgáltatásokkal
kapcsolatos
kereskedelmi
információk
elektronikus
úton történő továbbítása
céljából kezelt személyes
adatok

1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,

A saját termékekkel és
szolgáltatásokkal
kapcsolatos
marketing
információk
telefonon
keresztül
hanghívás
formájában
történő
elküldése
céljából
feldolgozott
személyes
adatok

1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,

A saját termékekkel és
szolgáltatásokkal
kapcsolatos
marketing
tevékenység előmozdítása
érdekében partnerekkel és
potenciális
partnerekkel
történő
kapcsolattartás
céljából kezelt személyes
adatok

1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja – 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,

Hírlevél
céljából
személyes adatok

kezelt

Az ajánlatok benyújtásával
kapcsolatos folyamat során
kezelt személyes adatok
(kérdésekre adott válasz)

1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,
1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,
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elkészítésének és elküldésének
ellehetetlenítését
eredményezi,
1) önkéntes alapú, és a
személyes
adatok
megadásának
elmulasztása
vagy
a
hozzájárulás
megtagadása a kereskedelmi
információk előkészítésének
és
elküldésének
ellehetetlenítését
eredményezi,
1) önkéntes alapú, és a
személyes
adatok
megadásának
elmulasztása
vagy
a
hozzájárulás
megtagadása a kereskedelmi
információk előkészítésének
és
elküldésének
ellehetetlenítését
eredményezi,
1) önkéntes alapú, de a
személyes
adatok
megadásának
elmulasztása
azt eredményezi, hogy az
Adatkezelőnek
nem
áll
módjában
válaszolni
a
beérkezett kérdésekre vagy
levelezésre,
2) szerződéses alapja van, és a
személyes
adatok
megadásának elmulasztása a
szerződés
teljesítésének
ellehetetlenítését
eredményezi
1) önkéntes alapú, és a
személyes
adatok
megadásának
elmulasztása
vagy
a
hozzájárulás
megtagadása
a
Hírlevél
elkészítésének és elküldésének
ellehetetlenítését eredményezi
1) önkéntes alapú, és a
személyes
adatok
megadásának
elmulasztása
vagy
a
hozzájárulás
megtagadása
az
ajánlat
elkészítésének és elküldésének
ellehetetlenítését
eredményezi,

8.

9.

10.

A termék használatának
technikai
támogatásával
kapcsolatos
folyamat
kapcsán kezelt személyes
adatok

A
résztvevők
konferenciaszervezéssel és a
szervezett konferenciákon
való
részvétellel
kapcsolatban
kezelt
személyes adatai

A résztvevők személyes
adatai, amelyeket webinárok
szervezésével és a szervezett
webináriumon való
részvétellel kapcsolatban
kezelnek

1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,

1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont - a
szerződés megkötéséhez és a
rendelkezéseinek
végrehajtásához szükséges
adatkezelés (a Szabályzat
rendelkezéseinek
elfogadása),
3) GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja – jogszabályok
(fizetős konferenciák esetén),
4) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,

1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont - a
szerződés megkötéséhez és a
rendelkezéseinek
végrehajtásához szükséges
adatkezelés (a Szabályzat
rendelkezéseinek
elfogadása),
3) GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja – jogszabályok
(fizetős konferenciák esetén),
4) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,
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1) önkéntes alapú, és a
személyes
adatok
megadásának elmulasztása a
műszaki
támogatás
nyújtásának ellehetetlenítését
eredményezi,
1) önkéntes alapú, és a
személyes
adatok
megadásának
elmulasztása
esetén Ön nem tud részt venni
a konferencián,
2) szerződéses alapja van, és a
személyes
adatok
megadásának elmulasztása a
konferencián való részvétel
ellehetetlenítését
eredményezi (a konferencián
való részvétel Szabályzatának
megléte esetén),
3) jogszabályi alapja van, és a
személyes
adatok
megadásának elmulasztása az
Adatkezelőre
háruló
jogszabályi
kötelezettségek
teljesítésének ellehetetlenítését
eredményezi
(fizetős
konferenciák
szervezése
esetén),
1) önkéntes alapú, de a
személyes
adatok
megadásának
elmulasztása
vagy
a
hozzájárulás
megtagadása a webináriumon
való
részvétel
ellehetetlenítését
eredményezi,
2) szerződéses alapja van, de a
személyes
adatok
megadásának elmulasztása a
konferencián való részvétel
ellehetetlenítését eredményezi
(amennyiben a webináriumon
való részvétellel kapcsolatban
a releváns szabályzat így
rendelkezik),
3) jogszabályi alapja van, és a
személyes
adatok
megadásának elmulasztása az
Adatkezelőre
háruló
jogszabályi
kötelezettségek
teljesítésének ellehetetlenítését

11.

12.

13.

A
Bloghoz
kapcsolódó
folyamat kapcsán kezelt
személyes adatok

A versenyeken való részvétel
kapcsán kezelt személyes
adatok

A
személyes
adatok
védelmével
kapcsolatos
jogok gyakorlása kapcsán
kezelt személyes adatok

1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,

1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont - a
szerződés megkötéséhez és a
rendelkezéseinek
végrehajtásához szükséges
adatkezelés (a Szabályzat
rendelkezéseinek
elfogadása),
2) GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja – jogszabályok
(fizetős konferenciák esetén),
3) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,

1) GDPR 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja – jogszabályok
(fizetős konferenciák esetén),
2) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja – az
adatkezelés az Adatkezelő
jogos
érdekeinek
megvalósításához szükséges,
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eredményezi
(fizetős
webinárium
szervezése
esetén),
1) önkéntes alapú, és a
személyes
adatok
megadásának
elmulasztása
vagy
a
hozzájárulás
megtagadása
a
Blog
használatának
ellehetetlenítését
eredményezi
1) önkéntes alapú, de a
személyes
adatok
megadásának
elmulasztása
vagy
a
hozzájárulás
megtagadása esetén Ön nem
tud majd részt venni a
versenyeken,
2) szerződéses alapja van, de a
személyes
adatok
megadásának elmulasztása a
versenyeken való részvétel
ellehetetlenítését
eredményezi (amennyiben a
versenyeken való részvétellel
kapcsolatban
a
releváns
szabályzat így rendelkezik),
3) jogszabályi alapja van, és a
személyes
adatok
megadásának elmulasztása az
Adatkezelőre
háruló
jogszabályi
kötelezettségek
teljesítésének ellehetetlenítését
eredményezi
(fizetős
versenyek szervezése esetén),
1) önkéntes alapú, de a
személyes
adatok
megadásának
elmulasztása
vagy
a
hozzájárulás
megtagadása
azt
eredményezi, hogy Ön nem
tudja gyakorolni személyes
adatok
védelmével
kapcsolatos
érintetti
jogosultságait,
2) jogszabályi alapja van, és a
személyes
adatok
megadásának
elmulasztása
akadályozza az Adatkezelőt a
rá vonatkozó adatvédelmi
kötelezettségek teljesítésében,
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A
toborzási
kapcsán kezelt
adatok

folyamat
személyes

A
személyes
adatok
kezelésével
kapcsolatos
információk az alábbiakban,
a dedikált részben találhatók

A
személyes
adatok
kezelésével
kapcsolatos
információk az alábbiakban, a
dedikált részben találhatók

A személyes adatok kezelése az érintett beleegyezése alapján
A személyes adatok az érintett hozzájárulása alapján (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)
az alábbiak szerint kezelhetők:
Ssz.

1.

2.

3.

4.

Az adatkezelés célja
A saját termékekkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos
ajánlat
előkészítése
és
bemutatása céljából kezelt
személyes adatok
A saját termékekkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos
kereskedelmi
információk
elektronikus úton történő
továbbítása
céljából
feldolgozott
személyes
adatok
A saját termékekkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos
marketing
információk
telefonon
keresztül
hanghívás
formájában
történő elküldése céljából
feldolgozott
személyes
adatok
A saját termékekkel és
szolgáltatásokkal kapcsolatos
marketing
tevékenység
előmozdítása
érdekében
potenciális
partnerekkel
történő
kapcsolattartás
céljából kezelt személyes
adatok

5.

Hírlevél
céljából
személyes adatok

kezelt

6.

Az ajánlatok benyújtásával
kapcsolatos folyamat során
kezelt személyes adatok
(kérdésekre adott válasz)

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6 cikk (1) bekezdés
a) pontja

1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,

1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,

1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
a) pontja - az érintett
hozzájárulása,

1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,
1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,
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Az érintettnek joga van
bármikor
visszavonni
a
hozzájárulását.
A
hozzájárulás
visszavonása
nem érinti a visszavonás
előtti hozzájáruláson alapuló
adatkezelés jogszerűségét. A
megadott
hozzájárulás
visszavonását az alábbi email címre kell bejelenteni:
dpo @cenega.com,

7.

8.

9.

A
résztvevők
konferenciaszervezéssel és a
szervezett
konferenciákon
való
részvétellel
kapcsolatban
kezelt
személyes adatai
A résztvevők személyes
adatai, amelyeket webinárok
szervezésével és a szervezett
webináriumon való
részvétellel kapcsolatban
kezelnek

A
Bloghoz
kapcsolódó
folyamat kapcsán kezelt
személyes adatok

1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,

1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,

1) A GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pontja - az
érintett hozzájárulása,

1) önkéntes alapú, de a
személyes
adatok
megadásának
vagy
a
hozzájárulás
megtagadásának
elmulasztása
a
Blog
használatának
ellehetetlenítését
eredményezi

A személyes adatok kezelése az Adatkezelő jogos érdeke alapján (az adatkezelés az
Adatkezelő jogos érdekeinek megvalósításához szükséges)
A személyes adatok az Adatkezelő jogos érdeke alapján az alábbiak szerint kezelhetők (a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja):
Ssz.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

1.

Kapcsolattartás céljából
kezelt személyes adatok
- válasz a beérkezett
levelekre

1) A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja – az adatkezelés az
Adatkezelő jogos érdekeinek
megvalósításához szükséges,

2.

A saját termékekkel és
szolgáltatásokkal
kapcsolatos
ajánlat
előkészítése
és
bemutatása
céljából
kezelt személyes adatok

1) A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja – az adatkezelés az
Adatkezelő jogos érdekeinek
megvalósításához szükséges,
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A GDPR 6 cikk (1) bekezdés f)
pontja
A személyes adatok kezelése az
Adatkezelő jogos érdeke a
beérkezett levelezés, illetve
megkeresések megválaszolása
érdekében
folyamatos
kapcsolat az Érintettel,
A jogos érdek az a kötelező
érvényű
jogviszony,
amely
magában foglalja az üzleti
kapcsolatokat,
az
érintettel
fennálló szerződést és a belső
adminisztratív célokra történő
adatkezelést,
az
érintettek
törvényben
előírt
jogainak
gyakorlása kapcsán is (pl. a
megadott
hozzájárulás

3.

A saját termékekkel és
szolgáltatásokkal
kapcsolatos
kereskedelmi
információk
elektronikus
úton
történő
továbbítása
céljából
feldolgozott
személyes adatok

1) A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja – az adatkezelés az
Adatkezelő jogos érdekeinek
megvalósításához szükséges,

4.

A saját termékekkel és
szolgáltatásokkal
kapcsolatos marketing
információk telefonon
keresztül - hanghívás
formájában - történő
elküldése
céljából
feldolgozott személyes
adatok

1) A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja – az adatkezelés az
Adatkezelő jogos érdekeinek
megvalósításához szükséges,

5.

Hírlevél céljából kezelt
személyes adatok

1) A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja – az adatkezelés az
Adatkezelő jogos érdekeinek
megvalósításához szükséges,

6.

Az
ajánlatok
benyújtásával
kapcsolatos
folyamat
során kezelt személyes
adatok (kérdésekre adott
válasz)

1) A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja – az adatkezelés az
Adatkezelő jogos érdekeinek
megvalósításához szükséges,
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visszavonásának
dokumentálása),
A jogos érdek az a kötelező
érvényű
jogviszony,
amely
magában foglalja az üzleti
kapcsolatokat,
az
érintettel
fennálló szerződést és a belső
adminisztratív célokra történő
adatkezelést,
az
érintettek
törvényben
előírt
jogainak
gyakorlása kapcsán is (pl. a
megadott
hozzájárulás
visszavonásának
dokumentálása),
A jogos érdek az a kötelező
érvényű
jogviszony,
amely
magában foglalja az üzleti
kapcsolatokat,
az
érintettel
fennálló szerződést és a belső
adminisztratív célokra történő
adatkezelést,
az
érintettek
törvényben
előírt
jogainak
gyakorlása kapcsán is (pl. a
megadott
hozzájárulás
visszavonásának
dokumentálása),
A jogos érdek az a kötelező
érvényű
jogviszony,
amely
magában foglalja az üzleti
kapcsolatokat,
az
érintettel
fennálló szerződést és a belső
adminisztratív célokra történő
adatkezelést,
az
érintettek
törvényben
előírt
jogainak
gyakorlása kapcsán is (pl. a
megadott
hozzájárulás
visszavonásának
dokumentálása),
A jogos érdek az a kötelező
érvényű
jogviszony,
amely
magában foglalja az üzleti
kapcsolatokat,
az
érintettel
fennálló szerződést és a belső
adminisztratív célokra történő
adatkezelést,
az
érintettek
törvényben
előírt
jogainak
gyakorlása kapcsán is (pl. a
megadott
hozzájárulás
visszavonásának
dokumentálása),

7.

8.

9.

10.

11.

A termék használatának
technikai támogatásával
kapcsolatos
folyamat
kapcsán
kezelt
személyes adatok

A
résztvevők
konferenciaszervezéssel
és
a
szervezett
konferenciákon
való
részvétellel
kapcsolatban
kezelt
személyes adatai

A résztvevők személyes
adatai, amelyeket
webinárok
szervezésével és a
szervezett
webináriumon való
részvétellel
kapcsolatban kezelnek

A versenyeken való
részvétel kapcsán kezelt
személyes adatok

A személyes adatok
védelmével kapcsolatos
jogok
gyakorlása
kapcsán
kezelt
személyes adatok

1) A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja – az adatkezelés az
Adatkezelő jogos érdekeinek
megvalósításához szükséges,

1) A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja – az adatkezelés az
Adatkezelő jogos érdekeinek
megvalósításához szükséges,

1) A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja – az adatkezelés az
Adatkezelő jogos érdekeinek
megvalósításához szükséges,

1) A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja – az adatkezelés az
Adatkezelő jogos érdekeinek
megvalósításához szükséges,

1) A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja – az adatkezelés az
Adatkezelő jogos érdekeinek
megvalósításához szükséges,
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Az Adatkezelő jogos érdeke a
személyes adatok kezelése a
termék használatának technikai
támogatása érdekében
A jogos érdek az a kötelező
érvényű
jogviszony,
amely
magában foglalja az üzleti
kapcsolatokat,
az
érintettel
fennálló szerződést és a belső
adminisztratív célokra történő
adatkezelést,
az
érintettek
törvényben
előírt
jogainak
gyakorlása kapcsán is (pl. a
megadott
hozzájárulás
visszavonásának
dokumentálása),
A jogos érdek az a kötelező
érvényű
jogviszony,
amely
magában foglalja az üzleti
kapcsolatokat,
az
érintettel
fennálló szerződést és a belső
adminisztratív célokra történő
adatkezelést,
az
érintettek
törvényben
előírt
jogainak
gyakorlása kapcsán is (pl. a
megadott
hozzájárulás
visszavonásának
dokumentálása),
A jogos érdek az a kötelező
érvényű
jogviszony,
amely
magában foglalja az üzleti
kapcsolatokat,
az
érintettel
fennálló szerződést és a belső
adminisztratív célokra történő
adatkezelést,
az
érintettek
törvényben
előírt
jogainak
gyakorlása kapcsán is (pl. a
megadott
hozzájárulás
visszavonásának
dokumentálása),
A jogos érdek az a kötelező
érvényű
jogviszony,
amely
magában foglalja az üzleti
kapcsolatokat,
az
érintettel
fennálló szerződést és a belső
adminisztratív célokra történő
adatkezelést,
az
érintettek
törvényben
előírt
jogainak
gyakorlása kapcsán is (pl. a

megadott
visszavonásának
dokumentálása),

hozzájárulás

Személyes adatok nyilvánosságra hozatala az Adatkezelő részéről
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat a következő eset(ek)ben
hozza illetve hozhatja nyilvánosságra:
1) az Adatkezelő számára szolgáltatásokat nyújtó és az adatkezelővel együttműködő
címzettek (adatfeldolgozók) részére a GDPR 28. cikke szerint - Adatfeldolgozási
Szerződés alapján. A személyes adatok kezelésének céljától függően az adatok címzettjei
különösen a következők lehetnek: informatikai infrastruktúra (szoftver és hardver)
szolgáltatók, weboldaltárhely szolgáltató cégek, találkozók, konferenciák, online webes
szemináriumok lebonyolítására szolgáló eszközöket szolgáltató cégek, külső toborzó
cégek, könyvvizsgáló cégek, postai szolgáltatások nyújtó cégek, futárszolgálatok, ügyvédi
irodák.
Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Adatvédelmi Szabályzatban
megjelöli.
Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:
●

●

"CENEGA" SPÓLKA AKCYJNA, PL-02 Varsó, ul. Krakowiaków 46., Lengyelország
(tárhely szolgáltatás, a webolal üzemeltetésével kapcsolatos adminisztratív
támogatás),
RSM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt., 1139 Budapest, Váci út 99105. Balance Hall. ép. IV. em. (könyvelési és bérszámfejtési feladatok).

2) adatok nyilvánosságra hozatala azon Címzettek számára, amelyek állami hatóságok. A
személyes adatok kezelésének céljától függően a Címzettek kategóriái lehetnek olyan
szervek, mint az Adóhivatal, a Rendőrség, a bíróságok, Felügyeleti Hatóság vagy más
szervezetek, amelyeknek az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályok alapján személyes
adatokat ad át. Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy a személyes adatok nyilvánosságra
hozatalát követően a Címzett Adatkezelővé válik. Az Érintett kérésére rendelkezésre áll
azon Címzettek listája, akiknek az Adatkezelő személyes adatokat ad át,
3) személyes adatok harmadik felek számára történő nyilvánosságra hozatala. Az Érintett
kérésére rendelkezésre áll azon harmadik felek listája, akiknek az Adatkezelő személyes
adatokat ad át.
Személyes adatok továbbítása harmadik országba (azaz az EGT-n kívülre)
1. A személyes adatok továbbíthatók egy harmadik országba, azaz az EGT-n kívülre. A
személyes adatoknak az Európai Gazdasági Térségen kívüli továbbítása esetén az ilyen
továbbításra csak a GDPR V. fejezetében meghatározott feltételekkel kerülhet sor:
1) A GDPR 45. cikke - megfelelőségi határozat alapján történő továbbítás,
2) A GDPR 46. cikke - megfelelő garanciák alapján történő továbbítás, ideértve az Európai
Bizottság által elfogadott szabványos adatvédelmi záradékok használatát is,
2. Tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok EGT-n kívüli továbbítása azzal a kockázattal
járhat, hogy nem lesz biztosítva a személyes adatok kellő biztonsága. A személyes adatok
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EGT-n kívüli továbbításával kapcsolatos kockázat esetén az Adatkezelő ezeket az
információkat a jelen Adatvédelmi Szabályzatban adja meg,
3. Az Érintett kérésére rendelkezésre áll az EGT-n kívüli szervezetek listája, amelyeknek az
Adatkezelő személyes adatokat továbbít,
4. Azon szervezetek listája, amelyek személyes adatokat továbbíthatnak az EGT-n kívülre, és
amelyek lehet, hogy nem biztosíthatják a személyes adatok megfelelő védelmét a GDPRben foglaltak szerint:

Ssz
.

A szervezet neve

Link az információhoz

1.

Facebook

https://www.facebook.co
m/legal/terms

2.

LinkedIn

https://www.linkedin.co
m/legal/user-agreement

3.

Twitter

https://twitter.com/en/tos
#intlTerms

4.

YouTube

https://www.youtube.co
m/t/terms

5.

Google

https://policies.google.co
m/terms?hl=en&gl=be

6.

Google Maps

https://www.google.com/i
ntl/en_be/help/terms_ma
ps/
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Az érintettre gyakorolt lehetséges negatív
következmények - a személyes adatok EGT-n
kívülre történő továbbításával kapcsolatos
kockázat
1) az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés,
2) az adatok feletti ellenőrzés elvesztése,
3) nincs lehetőség a GDPR szerinti jogok
gyakorlására,
4) a GDPR (75) preambulum bekezdésében
megjelölt egyéb negatív hatások: vagyoni és
nem vagyoni károk,
1) az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés,
2) az adatok feletti ellenőrzés elvesztése,
3) nincs lehetőség a GDPR szerinti jogok
gyakorlására,
4) a GDPR (75) preambulum bekezdésében
megjelölt egyéb negatív hatások: vagyoni és
nem vagyoni károk,
1) az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés,
2) az adatok feletti ellenőrzés elvesztése,
3) nincs lehetőség a GDPR szerinti jogok
gyakorlására,
4) a GDPR (75) preambulum bekezdésében
megjelölt egyéb negatív hatások: vagyoni és
nem vagyoni károk,
1) az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés,
2) az adatok feletti ellenőrzés elvesztése,
3) nincs lehetőség a GDPR szerinti jogok
gyakorlására,
4) a GDPR (75) preambulum bekezdésében
megjelölt egyéb negatív hatások: vagyoni és
nem vagyoni károk,
1) az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés,
2) az adatok feletti ellenőrzés elvesztése,
3) nincs lehetőség a GDPR szerinti jogok
gyakorlására,
4) a GDPR (75) preambulum bekezdésében
megjelölt egyéb negatív hatások: vagyoni és
nem vagyoni károk,
1) az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés,
2) az adatok feletti ellenőrzés elvesztése,

3) nincs lehetőség a GDPR szerinti jogok
gyakorlására,
4) a GDPR (75) preambulum bekezdésében
megjelölt egyéb negatív hatások: vagyoni és
nem vagyoni károk,

Az érintettek jogainak gyakorlása
Tájékoztatjuk Önt arról a jogáról, hogy Ön az Adatkezelővel szemben a következő jogok
gyakorlására jogosult:
1) Az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatás az adatkezeléssel összefüggő
tényekről (előzetes tájékozódáshoz való jog)
Az Adatkezelő Önt a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről.
Ön emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.
Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az
általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az
Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban
megadni a tájékoztatást.
2) az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az azzal kapcsolatos lényeges
információkhoz hozzáférést kapjon.
3) a személyes adatok helyesbítésének joga
A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő, ha az általa, illetve a
megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó által kezelt személyes
adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat - különösen az Érintett kérelmére
- haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával
összeegyeztethető, az Érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal
vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.
4) a személyes adatok törlésének joga (személyes adatok törlése)
Ön a lentiekben meghatározott kivételekkel kérheti a személyes adatai törlését. Az
Adatkezelő Önt a törlésről tájékoztatja.
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A törléshez való jog érvényesítése érdekében az Adatkezelő haladéktalanul törli az Ön
személyes adatait, ha
a) az adatkezelés jogellenes
b) Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak
törlését kérelmezi, kivéve, ha más jogalapon az adatok kezelése szükséges,
c) az adatok törlését jogszabály vagy egyéb kötelező erejű döntés elrendelte, vagy
d) az adatkezelésre meghatározott időtartam eltelt.
5) a személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog (a kezelés korlátozása)
Törlés helyett az Adatkezelő korlátozza a személyes adatot, ha
a) az Érintett vitatja a kezelt személyes adatai pontosságát, azon időtartamra, amely a
személyes adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges;
b) az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a törlést;
c) nincs szükség az adatkezelésre, de az érintett igényli az adatokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az érintett tiltakozik – nem közvetlen üzletszerzési célból kezelt – személyes adatai
kezelése ellen, azon időtartamra, amely annak vizsgálatához szükséges, hogy az
Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.
Ha az Ön kérelmét az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére
vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az Adatkezelő elutasítja, Önt írásban,
haladéktalanul tájékoztatja az elutasítás tényéről, annak indokairól, valamint az Önt
jogszabály alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így
különösen arról, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítésére,
törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Felügyeleti
Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.
6) a kezelés elleni tiltakozás joga
Ön bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelés ellen tiltakozzon. Ebben az esetben az
Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek
az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
7) az adatok hordozhatóságához való jog (adathordozhatósági jog),
Ön – jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén jogosult arra, hogy az Önre
vonatkozó, Ön által az 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 Adatkezelő. Ön jogosult továbbá arra, hogy kérje az adatok adatkezelők
közötti közvetlen továbbítását.
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8) személyes adatainak másolatához való jog
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön
rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
9) panaszbenyújtási jog a felügyeleti hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c.; telefon: +36 (30) 683-5969; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu;
https://naih.hu/adatkezeles-erintettjekent-fordulok-a-hatosaghoz).
10) Bírósághoz fordulás joga
Ön jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 23. § (1) bekezdése alapján bírósághoz
fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása
szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható. Az Adatkezelő kérésre részletesen tájékoztatja Önt a jogorvoslat
lehetőségéről és eszközeiről.
Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzatban felsorolt egyedi
feldolgozási célok miatt az érintettek jogainak gyakorlása részben vagy egészben korlátozott
lehet, pl. az alkalmazandó jogszabályok miatt, amelyek az Adatkezelőt azok feldolgozására
kötelezik. A személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdéseket az Adatkezelőhöz kell
eljuttatni hagyományos levélben az Adatkezelő címére vagy e-mailben a következő címre:
dpo@cenega.hu.

Ki a Felügyeleti Hatóság?
1. Tájékoztatjuk Önt a felügyeleti szervhez, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, történő
panasztételi jogáról, a felügyeleti szerv elérhetősége: https://naih.hu/,
2. A Facebook Ireland Limited-el történő közös adatkezelés esetén tájékoztatjuk Önt, hogy a
felügyeleti szerv a Data Protection Commission, 21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2,
D02 RD28, Írország (a későbbi módosításokkal): https://www.dataprotection.ie/.

Információ az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is
Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy az Adatkezelő weboldalára történő belépéskor Ön nem válik
az automatikus döntéshozatal - ideértve a profilalkotást is - alanyává. Az Adatkezelő által
használt cookie-król szóló információ a weboldalon külön dokumentumként elérhető Cookie
Szabályzatban található: https://cenega.hu/chu-cookies.pdf
Mi az adatok forrása?
A személyes adatok:
1) származhatnak közvetlenül az érintettől,
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2) közvetett módon is származhatnak az érintettől. A személyes adatok forrásai lehetnek a
nyilvánosan elérhető nyilvántartások is. A személyes adatok származhatnak olyan jogi
személytől, amely a jogi személy nevében eljáró természetes személyek személyes adatait
teszi közzé képviselet vagy kapcsolatfelvétel céljából, vagy a felek között létrejött
rendelkezések végrehajtására.
Mi a kezelt személyes adatok köre?
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Adatvédelmi Szabályzatban megjelölt adatkezelési
célok eléréséhez szükséges mértékben dolgozza fel. Az adattakarékosság elvének megfelelően
csak a személyes adatok azon körét kezeljük, amely az adatkezelés céljának eléréséhez
szükséges.
Hogyan védjük a személyes adatokat?
Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy az Adatkezelő a magánélet és a személyes adatok védelme
érdekében megfelelő fizikai, technikai, szervezeti és jogi intézkedéseket hajtott végre a
személyes adatok kezelésének biztonsága, valamint a természetes személyek jogainak és
szabadságainak biztosítása érdekében.
Személyes adatok kezelése a közösségi média segítségével
1. Az Adatkezelő rajongói oldalt működtet a következő közösségi médiákban:
a) Facebook,
b) LinkedIn,
c) Twitter,
d) YouTube.
2. Az Adatkezelő csak annyiban felel a személyes adatok kezeléséért, amennyiben a
személyes adatoknak a rajongói oldalon történő feldolgozásának céljairól és eszközeiről
dönt,
3. A fent említett oldal használatánál a személyes adatok kezelésével kapcsolatos
információk a következő linkeken érhetők el:
Ssz
.
1.
2.
3.
4.

A szervezet neve

Link az információhoz

Facbook
LinkedIn
Twitter
YouTube

https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.linkedin.com/legal/user-agreement
https://twitter.com/en/tos#intlTerms
https://www.youtube.com/t/terms

Más weboldalakra való hivatkozások
1. Az Adatkezelő weboldala tartalmazhat más weboldalakra való hivatkozásokat (pl. az
Adatkezelővel együttműködő üzleti partnerek).
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2. Az Adatkezelő nem felelős a más weboldalakon történő személyes adatok kezeléséért. A
személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkat azok az adatkezelők teszik
elérhetővé, amelyekhez a fent említett weboldalak tartoznak.
Személyes adatok kezelése az értékesítési platformokon
1. Az Adatkezelő az olyan értékesítési platformokkal való együttműködés részeként, mint az
Amazon vagy az Allegro, személyes adatokat kezelhet a termékek és szolgáltatások
ajánlásával kapcsolatban.
2. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos információk, amennyiben az Adatkezelő
meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit, elérhetők az Adatkezelő
által az értékesítési platformon található külön Adatvédelmi Szabályzatban - adott esetben.
Adatvédelmi incidens bekövetkezésével kapcsolatos intézkedések
Tájékoztatjuk Önt, hogy a GDPR 34. cikke alapján a személyes adatok védelmének olyan
megsértése esetén, amely valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről. A személyes adatok a fent említett személyes adatok
megsértésével kapcsolatban is kezelhetők. A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR
6. cikke 1 bekezdés c) pontja. A személyes adatok megsértése esetén az Adatkezelő minden
lehetséges és rendelkezésre álló technikai és szervezési intézkedést megtesz a GDPR 33. és 34.
cikkének megfelelően.
Tájékoztatás a személyes adatok toborzással kapcsolatos kezeléséről
Amennyiben Ön részt kíván venni egy toborzási folyamatban vagy polgári jogi szerződések
alapján szolgáltatásokat kíván nyújtani az Adatkezelőnek, kérjük, előzetesen olvassa el a
személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkat a toborzási folyamatban való
részvétellel vagy a személyes adatok az Adatkezelőnek való tervezett átadásával
kapcsolatban, ideértve a személyes adatok a toborzási folyamaton kívüli rendelkezésre
bocsátását az Adatkezelő számára.
Az Adatkezelési Szabályzat rendelkezései a munkaerőtoborzással kapcsolatos adatok
kezelésére a jelen pontban foglalt eltérésekkel alkalmazandók.
1. Az adatkezelés ismertetése
Az Ön személyes adatait munkaerőtoborzás céljából kezeljük, ideértve az állásra
jelentkezők számára állásinterjúk megszervezését és lebonyolítását, a jelentkezők részére
tesztek szervezését, a teszteredmények értékelését és elbírálását, valamint a toborzás és az
állás betöltésével kapcsolatosan felmerülő egyéb szükséges okokat.
2. A jelentkező toborzási folyamattal kapcsolatban kezelt adatainak köre
a. Kötelezően megadandó adatok:
i. Vezetéknév és keresztnév
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ii. Telefonszám
iii. E-mail cím
iv. Önéletrajz
b. Opcionálisan megadható adatok:
i. Korábbi munkahelyekkel kapcsolatos referenciák.
3. Az adatkezelés jogalapja
a. A jelentkezés tekintetében az ilyen adatkezelés, mint az Adatkezelő jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja alapján jogszerű adatkezelésnek minősül, azzal, hogy a jogos
érdek az állasra jelentkező személyek keresése, értékelése és kiválasztása.
b. Egyes esetekben előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait az Ön ki nem
választását
követően
is
kezelni
szeretnénk
esetleges
jövőbeli
munkaerőtoborzás céljára. Ebben az esetben az Ön személyes adatainak
kezelésére az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, azaz az
Ön hozzájárulása esetén jogosult.
4. Az adatkezelés időtartama
a. A 3. a. esetben az Adatkezelés célja az, hogy a meghirdetett munkakör
betöltésre kerüljön. Erre tekintettel az Ön ki nem választása esetén az
adatkezelés célja megszűnik, így az Ön személyes adatai haladéktalanul
törlésre kerülnek.
b. A 3. b. esetben a toborzási folyamat lezárultát követően – feltéve, hogy Ön nem
kerül kiválasztásra az Adatkezelő által – az Adatkezelő megkeresi Önt annak
érdekében, hogy esetleges későbbi munkaerőtoborzás céljára az Ön
hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez beszerezze. Az Ön hozzájárulása
esetén az Adatkezelő az Ön személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig,
vagy a hozzájárulás megadásától számított 1 évig kezeli.
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