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I.

Az adatkezelési tájékoztató célja

A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. (a továbbiakban Hortobágyi
Nonprofit Kft.), mint adatkezelő az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt a jelen adatkezelési
tájékoztató útján tájékoztatja a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az adatkezelési célokról,
jogalapokról, az adatkezelések időtartamáról és a kezelt adatok köréről, az adatkezelésekkel
kapcsolatos érintetti jogokról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről.
A Hortobágyi Nonprofit Kft.magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató
tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatban minden adatkezelés
megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így
különösen az Európai Parlament és a Tanács 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 (a továbbiakban: „Adatvédelmi rendelet”
vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek.

II.

Az adatkezelő, és adatfeldolgozók megnevezése

1. Adatkezelő
Név: Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.
cím: 4071 Hortobágy, Máta major 48.
telefon: 06 52 589 110
cégjegyzékszám: 09-09-016747
nyilvántartó bíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
email: info@hortobagy.eu
honlap: hortobagy.eu

2. Adatfeldolgozók
A Hortobágyi Nonprofit Kft. az általa végzett adatkezeléshez kapcsolódó technikai
műveletekhez adatfeldolgozókat vesz igénybe. A Hortobágyi Nonprofit Kft. az adatkezeléshez
igénybe vett adatfeldolgozók listáját a hortobagy.eu/adatvedelem oldalon teszi közzé.
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III.

Az adatkezelési tájékoztatóhoz kapcsolódó jogszabályok

A Hortobágyi Nonprofit Kft. adatkezelési tevékenységét meghatározó fontosabb törvények:
•

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(továbbiakban: Infotv.)

•

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR)

•

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)

•

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfatv.)

•

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról (továbbiakban: Be.)

•

2005. évi CXXXIII. törvénya személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól (továbbiakban: Szvt.)

•

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (továbbiakban: Mt.)

IV.

Általános rendelkezések

1. Az Adatkezelés alapvető elvei
2.1. A Hortobágyi Nonprofit Kft. a belső szabályozásba foglalt munkafolyamatainak
kialakításakor tekintettel van az adatkezelési elvek érvényesülésére.
2.2. A személyes adatok
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne
kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1)
bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg
kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,
amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének
megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és
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szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések
végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f) 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 („integritás és bizalmas jelleg”).
2.3. Az adatkezelő felelős az adatkezelési elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell
lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
2.4. Amennyiben azt jogszabály nem teszi lehetővé, vagy az érintett a hozzájárulását nem adta
meg, a személyes adatokat – kivéve a törvényi felhatalmazáson alapuló adattovábbítást –
harmadik félhez nem lehet továbbítani.
2.5. Az adatvédelem elveit az anonim (álnevesített) információkra nem kell alkalmazni,
nevezetesen olyan információkra, amelyek nem azonosított vagy azonosítható természetes
személyre vonatkoznak, valamint az olyan személyes adatokra, amelyeket olyan módon
anonimizáltak, amelynek következtében az érintett nem vagy többé nem azonosítható. Az
adatkezelés szabályai ezért nem vonatkoznak az ilyen anonim információk kezelésére, a
statisztikai vagy kutatási célú adatkezelést is ideértve.

2. Jogalap, Az adatkezelés jogszerűsége
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az
alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez;
b) 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;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető
jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az
érintett gyermek. (Nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett
adatkezelésre.)

3. A Hortobágyi Nonprofit Kft. adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségei
8.1. A Hortobágyi Nonprofit Kft., mint adatkezelő az érintett kérésére:
a) tájékoztatást ad személyes adatai kezeléséről,
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b) elvégzi személyes adatainak helyesbítését,
c) törli vagy zárolja személyes adatait a jogszabályban előírt kötelező adatkezelés
kivételével.
8.2. 7.2. A Hortobágyi Nonprofit Kft. a személyes adatot törli az ügyviteltől független
nyilvántartásából, ha:
d) a kezelése jogellenes;
e) azt az érintett kéri, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
f) az adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható;
g) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
azt a bíróság, vagy a Hatóság jogerős, a Hortobágyi Nonprofit Kft. által jogorvoslati útra nem
terelt határozata elrendelte.

4. Fogalmak
E tájékoztató alkalmazása során:
•
•

•

•
•

•

•

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;
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;
az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes
adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további
információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított,
hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem
lehet kapcsolni;
nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált
vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető;
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
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•

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;
• címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
• harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
• az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;
• adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;
• képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő
vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy,
aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy
adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;
• vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a
jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő
társaságokat és egyesületeket is;
• vállalkozáscsoport: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások;
• kötelező erejű vállalati szabályok: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat,
amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő
vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon
vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon
csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen
továbbítások sorozata tekintetében követ;
• felügyeleti hatóság: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független
közhatalmi szerv;
• érintett felügyeleti hatóság: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a
következő okok valamelyike alapján érint:
a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának
területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti
a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;
személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése:
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•

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több
tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több
tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben
kerül sor; vagy
b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy
az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel
összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint
vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;
releváns és megalapozott kifogás: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos
kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az
adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban
egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira,
valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok
jelentőségét;

A jelen részben nem szabályozott fogalmak tekintetében a GDPR és az Info tv. fogalom
meghatározásai és értelmező rendelkezései irányadóak.

V.

Adatkezelések

A Hortobágyi Nonprofit Kft. az Érintett következő személyes adatait, az itt meghatározott célból,
jogalapon, és időtartamban kezeli:

1. Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése
•

Adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja, hogy a Hortobágyi Nonprofit Kft. által meghirdetett munkakör betöltésre
kerüljön, illetve amennyiben a felvételt nyert személy munkaviszonya a 6 hónapos próbaidő
alatt megszűnik, úgy a Hortobágyi Nonprofit Kft. fel tudja venni a kapcsolatot az érintettekkel
az ismételten megüresedett munkakör érintettek általi betöltése érdekében. A munkakör
betöltése érdekében a Hortobágyi Nonprofit Kft. a felvételi eljárással összefüggésben kezeli az
érintettek adatait.

•

Adatkezelés jogalapja
GDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása

•

A kezelt adatok köre
az érintett neve, elérhetősége (lakcím, levelezési cím, email cím, telefonszám), arcképe, iskolai
végzettsége, korábbi munkahelyei, nyelvtudása, egyéb kompetenciái, hobbija, érdeklődési
köre, által feltöltött dokumentumokban szereplő egyéb adatok

•

Adatok tárolásának időtartama
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés a felvételi folyamat időtartamára terjed ki azzal, hogy az
e jogalapon kezelt adatokat a Hortobágyi Nonprofit Kft. törölni (töröltetni) köteles a felvételi
folyamat lezárultát követően, de minden esetben legkésőbb a meghirdetett munkakör
betöltését követő tizenkettedik hónap elteltével.
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A felvételi folyamat a munkakörre felvételt nyert munkavállaló munkába állását követő
hetedik hónap elteltével zárul le.
A Hortobágyi Nonprofit Kft. a személyes adatokat törli abban az esetben is, amennyiben úgy
dönt, hogy a meghirdetett pozíciót mégsem kívánja betölteni.
A Hortobágyi Nonprofit Kft. részletes
hortobagy.eu/adatvedelem oldalon elérhető.

felvételi

adatkezelési

tájékoztatója

a

2. Kamerarendszer üzemeltetése
•

Adatkezelés célja:
A Hortobágyi Nonprofit Kft. célja a kamerarendszer üzemeltetésével az emberi élet, a testi
épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, a jogsértések
bizonyítása, a Hortobágyi Nonprofit Kft. területére engedély nélkül belépők azonosítása, a
belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének
dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek
vizsgálata.

•

Adatkezelés jogalapja
Vendégek esetében az érintett hozzájárulása a Hortobágyi Nonprofit Kft. területére való
belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
(Mt.) 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, a Hortobágyi Nonprofit Kft.
-nek ugyanis jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

•

A kezelt adatok köre
A Hortobágyi Nonprofit Kft. területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó
arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

•

Adatok tárolásának időtartama
A felvételeket a felhasználás hiányában a Hortobágyi Nonprofit Kft. legfeljebb 3 munkanapig
őrzi. A felvétel törlése automatikusan történik.

•

Adattovábbítás:
Szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.
o

Az átadott adatok köre:
a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.

o

Az adattovábbítások jogalapja:
a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése,
valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése.

A Hortobágyi Nonprofit Kft. részletes
hortobagy.eu/adatvedelem oldalon elérhető.

kamerarendszer
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adatkezelési

tájékoztatója

a

3. Közérdekű adatigénylések nyilvántartása
•

Adatkezelés célja:
A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok igénylésével és továbbításával kapcsolatos
nyilvántartás, az egy éven belül ismétlődő azonos tárgykörben, azonos adatigénylőtől érkező
kérések kiszűrése céljából.

•

Adatkezelés jogalapja
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozóan jogi
kötelezettség teljesítéséhez.

•

A kezelt adatok köre
Az igénylő neve, értesítési címe (e-mail, postacím), benyújtott adatigénylés adatköre.

•

Adatok tárolásának időtartama
Az adatigénylésre vonatkozó adatok a beérkezést követő 1 év elteltével törlésre kerülnek. A
beérkezett adatigénylések (ügyféli beadvány) adatkezelési időtartamát a Hortobágyi Nonprofit
Kft. iratkezelési szabályzata határozza meg.

4. Számlakezelés
•

Adatkezelés célja:
A Hortobágyi Nonprofit Kft. abból a célból, hogy
a) eleget tegyen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.)
159. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek, mely szerint az adóalany (jelen
esetben a Hortobágyi Nonprofit Kft.) köteles a termékértékesítéséről,
szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére számla
kibocsátásáról gondoskodni, valamint hogy
b) eleget tegyen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében
foglalt kötelezettségének, mely szerint a könyvviteli elszámolást közvetlenül és
közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (tehát magát a számlát) legalább 8 évig
őriznie kell,
kezeli az általa kiállított, illetve befogadott számlákon szereplő személyes adatokat. Az
adatkezelés célja tehát a számlák kiállítása a gazdasági tevékenysége folytatása során,
valamint a Társaság által és a Társaság részére kiállított számlák őrzése a jogszabályi
kötelezettségeknek megfelelően.

•

Adatkezelés jogalapja
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi kötelezettség teljesítése. A
Hortobágyi Nonprofit Kft. a számla kiállításával az előző bekezdés a) alpontja szerinti
törvényi kötelezettségét teljesíti, a számlák őrzésével pedig az előző bekezdés b) alpont
szerinti törvényi kötelezettségét teljesíti.

•

A kezelt adatok köre
A számlákon szereplő adattartalom, és ezáltal a kezelt személyes adatok lehetséges köre a
törvény által pontosan meghatározásra került az Áfatv. 169. §-ban.

•

Adatok tárolásának időtartama
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A kiállított számlákat a Hortobágyi Nonprofit Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
169. § (2) bekezdés szerint a kiállítástól számított 8 évig őrzi.
•

Adattovábbítás
A Hortobágyi Nonprofit Kft. törvényi kötelezettsége a számlák átadása ellenőrzés céljából az
állami adóhatóság részére.

5. E-mailben történő kommunikáció
•

Adatkezelés célja:
A Hortobágyi Nonprofit Kft. a kapcsolatot elsősorban elektronikus úton tartja a partnereivel.
Az érintettek felvehetik a kapcsolatot a Hortobágyi Nonprofit Kft.-vel e-mailben. A különböző
ügyekhez kapcsolódóan lefolytatott kommunikáció során kezelt személyes adatokat az adott
cél megvalósulásáig kezeli a Hortobágyi Nonprofit Kft.

•

Adatkezelés jogalapja
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát 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.

•

A kezelt adatok köre
A kezelt személyes adatok az érintett neve, e-mail címe, valamint az általa a Hortobágyi
Nonprofit Kft. részére megküldött azon személyes adatok, melyek az ügye elintézéséhet
szükséges.

•

Adatok tárolásának időtartama
Az elektronikus kommunikáció során megadott személyes adatokat kizárólag a cél
megvalósulásához szükséges ideig kezeli a Hortobágyi Nonprofit Kft. Az elektronikus
kommunikáció során a Hortobágyi Nonprofit Kft. a tudomására hozott személyes adatokat az
adott szerződéshez kapcsolódóan kezeli, legfeljebb az elévülési idő lejártáig. Amennyiben a
szerződéskötést megelőző adatkezelést követően nem jön létre szerződés vagy megállapodás a
Hortobágyi Nonprofit Kft. és az érintett között, akkor az üzenete(ke)t a kommunikáció
lezárását követően a Hortobágyi Nonprofit Kft. törli.

6. A Hortobágyi Nonprofit Kft. által üzemeltetett weblapokon történő
adatkezelések
A Hortobágyi Nonprofit Kft. a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző
visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van
összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma
tekintetében.
•

Adatkezelés célja:
a felhasználók azonosítása, nyomon követése, egymástól való megkülönböztetése, a
felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása,
az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott kiszolgálás.

•

Adatkezelés jogalapja
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GDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása
•

A kezelt adatok köre
Azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

•

Adatok tárolásának időtartama
A sütik alkalmazásához történő érintetti hozzájárulás alapján a Hortobágyi Nonprofit Kft. az
adatkezelést a hozzájárulás visszavonásáig végzi.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik
alkalmazását.
A Hortobágyi Nonprofit Kft. a weboldalra látogatókat tájékoztatja a sütik használatáról, és
lehetőséget biztosít a számukra, hogy azok használatához hozzájáruljanak, vagy megtiltsák azok
használatát.
A Hortobágyi Nonprofit Kft. részletes süti kezelési tájékoztatója a hortobagy.eu/adatvedelem
oldalon elérhető.

7. Közbeszerzés
•

Adatkezelés célja:
A Hortobágyi Nonprofit Kft. rendszeresen részt vesz közbeszerzési eljárásokban,
ajánlatkérőként, melynek lebonyolításához közbeszerzési jogászt, mint adatfeldolgozót vesz
igénybe. A közbeszerzési eljárások során a Hortobágyi Nonprofit Kft. jogszabályi előírások
alapján személyes adatot kezel, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXIII. törvény (Kbt.)
alapján. Az adatkezelés célja a Kbt-nek történő megfelelés, a közbeszerzési eljárásokban
történő sikeres részvétel érdekében.

•

Adatkezelés jogalapja
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozóan jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges – figyelemmel arra, hogy az adatkezelést a törvény
kötelezővé teszi a közbeszerzési eljárás jogszabályok szerinti lefolytatása érdekében.

•

A kezelt adatok köre
A kezelt adatok köre az ajánlattevő természetes személyek személyazonosító adatai illetve
egyéni vállalkozók esetében nevük, lakcímük, a Kbt. 44. § (2) bekezdés cb) pont szerinti
szakemberek esetében természetes személyazonosító adataik (pénzmosási előírásokhoz
kapcsolódóan) és önéletrajzuk.

•

Adatok tárolásának időtartama
A törvény által meghatározott ideig, de legalább 5 évig (Kbt. 46. § (2) bekezdés; 43. § (5)
bekezdés).

8. Rendezvényen való részvétel során kezelt személyes adatok
Fénykép készítése tömegről
•

Adatkezelés célja:
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Rendezvény népszerűsítő multimédia tartalom előállítása, statisztikai céllal látogatottság
mérése.
•

Adatkezelés jogalapja
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja és a Ptk. 2:48. § (2) alapján jogos érdek

•

A kezelt adatok köre
Képmás (az ábrázolás módja nem egyedi)

•

Adatok tárolásának időtartama
3 év

9. Rendezvényen való részvétel során kezelt személyes adatok
Fénykép készítése egyénről
•

Adatkezelés célja:
Rendezvény népszerűsítő multimédia tartalom előállítása

•

Adatkezelés jogalapja
Az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján önkéntes,
érintett hozzájárulása

•

A kezelt adatok köre
Egyéni képmás (Egyént ábrázoló felvétel)

•

Adatok tárolásának időtartama
Hozzájárulás visszavonásáig

10. Árverés
•

Adatkezelés célja:
A Hortobágyi Nonprofit Kft. és a licitálók közötti adásvételi szerződés megkötése.

•

Adatkezelés jogalapja
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

•

A kezelt adatok köre
A Hortobágyi Nonprofit Kft. és az érintett között létrejövő adásvételi szerződéshez szükséges
személyes adatok.

•

Adatok tárolásának időtartama
A Hortobágyi Nonprofit Kft. a tudomására hozott személyes adatokat az adott szerződéshez
kapcsolódóan kezeli, legfeljebb az elévülési idő lejártáig.

11. Telefonos foglalás adatkezelése
Egyszeri alkalommal történő adatkezelés.
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•

Adatkezelés célja:
Szolgáltatás biztosítása, foglalás visszaigazolása, kapcsolattartás

•

Adatkezelés jogalapja
GDPR 6. cikk (1) f) – jogos érdek

•

A kezelt adatok köre
Név, telefonszám, e-mail cím.

•

Adatok tárolásának időtartama
Szolgáltatás igénybe vétele után az adatok törlésre kerülnek.

VI.

Az érintett jogai

Az érintett jogosult
a) tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről;
b) személyes adataihoz hozzáférni;
c) személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések
kivételével - törlését kérni;
d) tiltakozást előterjeszteni;
e) bírósági jogorvoslatra, hatósági jogérvényesítésre;
f) az adatai kezelésének korlátozását kérni, amennyiben ezt jogszabály nem zárja ki.

1. Tájékoztatás kérése
A Hortobágyi Nonprofit Kft. a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,
legfeljebb 25 napon belül, írásban, közérthető formában megadja a tájékoztatást az érintett részére. A
tájékoztatás megadását kizárólag az Infotv.-ben meghatározott esetekben a vonatkozó törvényi
rendelkezések meghivatkozásával tagadhatja meg a Hortobágyi Nonprofit Kft. (a): törvény,
nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján adatkezelési
korlátozással átvett adatok, b): az érintett tájékoztatási jogát törvény korlátozhatja az állam külső és
belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy
üldözése érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az
Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával
összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések
megelőzése és feltárása céljából – ideértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is –,
továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében).
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a tárgyévben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. A Hortobágyi Nonprofit Kft. érintett
munkavállalóira a tárgyévi ingyenesség szabálya az azonos adatkörre benyújtott tárgyévi tájékoztatási
kérelem esetén is kiterjed.
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2. Helyesbítés kérése
Amennyiben az érintett a Hortobágyi Nonprofit Kft. által nyilvántartott személyes adatai elírást, hibát
tartalmaznak, vagy azokban, azok felvételét követően változás következett be, úgy az érintett – az
adatkezelés időtartama alatt – bármikor kérheti adatainak helyesbítését. A Hortobágyi Nonprofit Kft.
munkavállalóit a Hortobágyi Nonprofit Kft. belső szabályzatai az adataikat érintő változás
bejelentésére kötelező rendelkezést tartalmaznak.

3. Törlés kérése
A jogszabályban előírt adatkezelés kivételével az érintett az adatkezelőtől és az adatfeldolgozótól
egyaránt, indokolás nélkül kérheti kezelt adatainak törlését. Ilyen érintetti kérelem esetén az
adatkezelő és az adatfeldolgozó kötelesek egymást a kérelemről tájékoztatni.

4. Tiltakozási jog
Az érintett a Hortobágyi Nonprofit Kft.-nél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) az kizárólag a Hortobágyi Nonprofit Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a
Hortobágyi Nonprofit Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) az adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Hortobágyi Nonprofit Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja az érintett szakterület/ek együttműködésével, és annak
eredményéről írásban tájékoztatja a kérelmezőt. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Hortobágyi
Nonprofit Kft. az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és
az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg 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.

5. Bírósági jogorvoslat, hatósági jogérvényesítés
Az érintett jogainak megsértése esetén, valamint abban az esetben, ha a Hortobágyi Nonprofit Kft. nek
a tiltakozására adott válaszával nem ért egyet, a Hortobágyi Nonprofit Kft. válaszának közlésétől
számított 30 napon belül a bírósághoz (a területileg illetékes Törvényszékhez) fordulhat.
Személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ennek közvetlen veszélye esetén az érintett
kezdeményezheti a Hatóság (http://www.naih.hu) adatvédelmi eljárását.

6. Kártérítés, sérelemdíj
A Hortobágyi Nonprofit Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni, míg az érintett
személyiségi jogai megsértése esetén sérelemdíj megfizetésére kötelezhető. Az érintettel szemben az
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adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott károkért, illetve személyiségi jogsértés esetén a
sérelemdíjért is.

VII.

Adatok biztonsága

A Hortobágyi Nonprofit Kft. 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 Hortobágyi Nonprofit Kft. az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre,
hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek
magánszférájának védelmét.
A Hortobágyi Nonprofit Kft. gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról,
továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az
eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
A Hortobágyi Nonprofit Kft. a kezelt adatokat a kockázattal arányos intézkedésekkel védi
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében
a Hortobágyi Nonprofit Kft. az adatokat jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban
tárolják. A Hortobágyi Nonprofit Kft. az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében
tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb
technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi, és az adatvédelmi incidenseket
folyamatosan monitorozza.

VIII.

Incidenskezelés

A Hortobágyi Nonprofit Kft. tájékoztatja Önt, hogy a Hortobágyi Nonprofit Kft. által
alkalmazott korszerű technikai és szervezési intézkedések mellett sem zárható ki, hogy az Ön
személyes adatait érintő adatvédelmi incidens történik. A Hortobágyi Nonprofit Kft. az
adatvédelmi incidensről – amennyiben a jogszabályi rendelkezések értelmében köteles arról
az érintetteket tájékoztatni – az érintetteket a hortobagy.eu oldalon történő értesítéssel és/vagy
levélben tájékoztatja. Amennyiben Ön a saját, vagy más személynek a Hortobágyi Nonprofit
Kft. által kezelt adatait érintő incidensről értesül, kérjük ezen információt indokolt késedelem
nélkül jelezze az adatvedelem@hortobagy.eu címen.
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IX.

Egyéb rendelkezések

A Hortobágyi Nonprofit Kft. a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A
megadott adatok megfelelőségéért, valóságáért, érvényességéért kizárólag az azt megadó
személy felel. Az érintett az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy az
általa megadott e-mail címhez kizárólag ő fér hozzá.
A Hortobágyi Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót az
érintetteknek a hortobagy.eu oldalon történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan bármikor
módosítsa.

Hortobágy, 2018. május 25.
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