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BEVEZETŐ
Tájékoztatjuk a T. Érintetteket, hogy Magyarországon is kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet, GDPR). A GDPR az átláthatóság, mint alapvető elvből következő kötelezettségként írja elő az
érintetteknek a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatását, illetve, hogy a kommunikáció könnyen
hozzáférhető és közérthető legyen, valamint, hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató – továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató – célja, hogy a M e s e v á r o s K f t . által
végzett adatkezelések tekintetében teljeskörűen tájékoztassa az érintettet a vele kapcsolatban kezelt személyes adatokra
vonatkozó jogszabályokban előírt információkról.
A Társaságunk, mint adatkezelő a vonatkozó adatkezelési elveknek, követelményeknek és jogszabályoknak való
legmagasabb szintű megfelelés érdekében, valamint azon elvárás szem előtt tartásával, miszerint érintetteknek olyan
tájékoztatást kell biztosítani, melyen keresztül felismerhetik azt, hogy az adatkezelés milyen hatással járhat a
magánszférájukra, a vonatkozó hatósági ajánlást1 teljeskörűen alapul véve alkotta meg a tárgyi Adatkezelési Tájékoztatót.
Társaságunk az alábbi, GDPR-ben szabályzott alapelvek megtartásával végez adatkezelést, mely elvek a jelen
Tájékoztatóban nem szabályzott adatkezelési esetek vonatkozásában is irányadók és követendők a Társaság, és így
valamennyi munkavállalója által:
 célhoz kötöttség: Személyes adat kezelése kizárólag meghatározott, egyértelmű és törvényes célból történhet.
Az adatok kezelése nem végezhető célokkal össze nem egyeztethető módon. Adatot csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig lehet kezelni, azzal, hogy az adatok felvétele és kezelése
tisztességes legyen. Azon adatokat, melyekhez nincs adatkezelési cél hozzárendelve törölni kell.
 arányosság, szükségesség: A cél megvalósulásához szükséges adatok kezelhetők, amelyek nem relevánsak az
adatkezeléshez, azokat nem lehet kezelni.
 jogszerűség, átláthatóság, tisztességes eljárás: Jogszerű az adatkezelés, ha megfelel a mindenkor hatályos
jogszabályoknak és törvényes cél érdekében kerül sor az adatkezelésre. A tisztességes eljárás követelménye
akkor teljesül, ha nem csak a jogszabályok betartására kerül sor, hanem ezen túlmenően is tisztességesen kerül
sor az adatkezelésre, úgy, hogy az érintettek magánszférája és jogai ne sérüljenek. A tisztességes eljáráshoz
elengedhetetlen az érintett teljes körű előzetes tájékoztatása. Ez különösen azért lényeges, mert az érintettek
hozzájárulása akkor tekinthető megadottnak, ha az önkéntes, egyértelmű és tájékozott. Átláthatóság elve
érvényesül például, ha az érintettek közérthető, pontos, világos tájékoztatást kapnak és az könnyen elérhető,
hozzáférhető.
 pontosság: Az Adatkezelőnek figyelemmel kell lennie arra, hogy a kezelt adatok a valóságnak megfelelő, helyes
adatok legyenek, ennek ellenőrzése és teljesítése érdekében eljárásokat dolgoz ki Adatkezelő és a helytelen
adatokat törli.
 korlátozott tárolhatóság: Az adatok megőrzése kizárólag a kezelés céljának megvalósításához szükséges ideig
történhet.
 integritás és bizalmasság: Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja a személyes
adatok biztonságát a jelen Tájékoztatóban részletezettek szerint.
 elszámoltathatóság: Adatkezelő felelős a vonatkozó jogszabályokban foglalt adatkezelési elvek és
követelményeknek való megfelelésért és ennek bizonyítására képesnek kell lennie. 2

Kérjük figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogy a Meseváros Kft. miként
kezeli személyes adatait.
NAIH ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
NAIH tájékoztató http://naih.hu/files/2017-05-25-GDPR-felkeszules.pdf „az adatkezelőknek 2018 májusától az adatkezelés
megtervezésétől kezdve, az adatkezelés megkezdésén át, egészen a kezelt adatok törléséig valamennyi adatkezelési műveletet úgy kell
megvalósítaniuk, hogy bármelyik pillanatban bizonyítani tudják, hogyan felelnek meg az adatvédelmi előírásoknak. […] mind a szervezeti
kultúrájukat, mind valamennyi tevékenységüket az adatvédelmi megfontolásokra tekintettel kell kialakítaniuk, végezniük.”
1
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A hatályos Adatkezelési Tájékoztató elektronikusan a http://www.bilimbo.com/impresszum linken , valamint papír
alapon az adatkezelés tényleges helyszínén, azaz a székhelyünkön, a 1037 Budapest, Bécsi út 268. fszt 1. szám alatt érhető
el és ismerhető meg.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától módosításig, illetve visszavonásig hatályos.

A.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ADATKEZELŐ SZEMÉLYE, ELÉRHETŐSÉGEI

–

Név
Székhely
Cégjegyzékszám
A nyilvántartó bíróság megnevezése
Adószám
Telefonszám
E-mail cím
Honlap cím
Képviseli (önálló képviseleti joggal)
Képviselő elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím)
továbbiakban: Társaság, vagy Adatkezelő –

Meseváros Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 268. fszt 1.
01-09-918538
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
14760161-2-41
06 1 630 66 07
obuda@bilimbo.com
www.bilimbo.com
Berdó Andrea ügyvezető
obuda@bilimbo.com, 06 1 630 66 07

Adatkezelő alatt – kivéve, ha jelen Tájékoztató ettől eltérően rendelkezik – érteni kell továbbá az Adatkezelő
munkavállalóit, akik – foglalkoztatási jogviszonyukkal összefüggő – eljárásáért Adatkezelő társaság, mint foglalkoztató a
2012. évi I. törvény, illetve a 2013. évi V. törvény szerint felelősséggel tartozik.
II. KIKNEK SZÓL JELEN TÁJÉKOZTATÓ, KIK AZ ÉRINTETTEK?
Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve –
azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő szerződés teljesítése, illetve megkötése érdekében, illetve
arra tekintettel, valamint az érintett hozzájárulása, illetve az Adatkezelő jogos érdeke alapján kezeli. Az Adatkezelő
munkavállalóinak személyes adataira külön szabályzat irányadó. Az érintettek tehát jelen Tájékoztatóban foglalt
adatkezelések vonatkozásában elsődlegesen az Adatkezelő szolgáltatásait megigénylők, az Adatkezelő és/vagy a
szolgáltatásai után érdeklődők, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek
képviselői, kapcsolattartói, www.bilimbo.com weboldalt látogatók, illetve azon jelentkezésüket leadók, illetve a hírlevélre
feliratkozók és minden egyéb, itt fel nem sorolt személy, akinek a jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelések a jogát vagy
jogos érdekét érintik.
III. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ÉRINTETTEKNEK?
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az alábbi jogokkal élhetnek a Társaságunk által végzett adatkezeléssel kapcsolatban:
(i).
kérelmezhetik a Társaságunktól a rájuk vonatkozó személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást és azokhoz való
hozzáférést,
(ii).
azok helyesbítését,
(iii).
elfeledtetését (mely az adatok végleges és teljes törlését magába foglalja), vagy
(iv).
kezelésének korlátozását és
(v).
tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, valamint
(vi).
megilleti az adathordozhatósághoz való jog,
(vii).
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jog a hozzájárulás visszavonásának joga,
(viii).
adatvédelmi hatósági eljárás kezdeményezésének joga,
(ix).
bírósághoz fordulás joga,
(x).
kártérítés, sérelemdíj iránti igény;
3

Az érintett részére telefonos úton kizárólag általános tájékoztatást lehet adni, a konkrét joggyakorlásra (tájékoztatás
kérése, adathelyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás, stb.) írásban kerülhet sor (elektronikusan vagy postai úton), tehát
az érintett írásbeli kérelme alapján kerülhet sor az abban foglaltak teljesítésére (így konkrét tájékoztatás megadására
is).
Az alábbiakban az előzőleg felsorolt jogokkal kapcsolatos részletes tájékoztatást ismerhetik meg, kérjük azt figyelmesen
olvassák el:
(i) Személyes adatokra vonatkozó tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog
Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére a Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az
érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt
és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában,
világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az érintett írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy
Adatkezelő:
 milyen személyes adatát,
 milyen jogalapon,
 milyen adatkezelési céllal,
 milyen forrásból,
 mennyi ideig kezeli,
 mely adataihoz kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, milyen célból biztosít hozzáférést, azt kinek továbbítja,
 adatfeldolgozó igénybevétele esetén az adatfeldolgozó személyéről, elérhetőségeiről,
 adatvédelmi incidensről, annak hatásáról és elhárítására tett intézkedésekről
Adatkezelő a tájékoztatás megadását megtagadhatja az Infotv. 19. §-ban foglalt esetekben.
Hozzáféréshez való jog: Az érintett 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 a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 az adatkezelés céljai
 az érintett személyes adatok kategóriái
 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni
fogják ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
 a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
 a helyesbítés törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga
 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 az adatforrásokra vonatkozó információ
 az automatizált döntéshozatal ténye ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen
várható következményekkel jár
 Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett
jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról
A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által
kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az
érintett kérelmére az információkat a Társaság elektronikus formában szolgáltatja.
A tájékozódáshoz való jog (azaz tájékoztatáshoz és a hozzáféréshez való jog) írásban az Adatkezelő jelen
Adatkezelési Tájékoztató I. pontjában megjelölt elérhetőségein keresztül gyakorolható.
(ii) Helyesbítés joga
Az érintett kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok
kiegészítését.
(iii) Elfeledtetés joga (adatok törlése), valamint (iv) Adatkezelés korlátozásához való jog
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Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell;
 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan
került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az Adatkezelő a személyes adatot törli tehát, ha
i.
kezelése jogellenes;
Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.
ii.
az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével);
Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat
törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem
megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.
iii.

az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki;

iv.
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
Az adatokat az Adatkezelő törli, ha az adatkezelésnek már nincs célja, vagy letelt a törvényben meghatározott időtartam.
Az egyes adatkezelésekhez kapcsolódó időtartamokat az adatkezelések leírásai tartalmazzák.
v.
azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést
az Adatkezelő végrehajtja.
A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy törlés a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott okokból megtagadható, így
különösen akkor, ha az adat jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme céljából szükséges.
A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az
Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti. Amennyiben nyilvánosságra hozott adat törlése
válik szükségessé, Adatkezelő megtesz minden szükséges és arányos lépést, intézkedést annak érdekében, hogy
tájékoztassa a további adatkezelőket a törlés érintett általi kezdeményezéséről. Ezen intézkedést a GDPR azon
rendelkezése indokolja, miszerint lehetővé kell tenni, hogy az érintett adatai minden lehetséges helyről (internet) törlésre
kerüljenek.
Törlés helyett az Adatkezelő – az érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha
a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt
személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a
vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, mely esetben a zárolás addig
tart, amíg Adatkezelő befejezi az adatok ellenőrzését.
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Zárolásra kerül sor továbbá a GDPR 18. cikk (1) bekezdésével összhangban az alábbi esetekben is:
 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e
az érintett jogos indokaival szemben.
Az előzőekben ismertetetteken túl törvény korlátozhatja az érintett joggyakorlását az érintett jogainak védelme
érdekében, továbbá állambiztonsági, gazdasági, pénzügyi érdekből, valamint etikai, munkajogi büntetőjogi jogsértések
felderítése, bizonyítása, stb. érdekében.
Ha az adatkezelés korlátozás (zárolás) alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi
személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról
előzetesen tájékoztatja.
(v) Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése
ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor
tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a
közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a
Társaság nem kezeli.
(vi) Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa.
(vii) Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
(viii) Eljárás kezdeményezésének joga
Az érintett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Név
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
posta cím
1530 Budapest, Pf.: 5.
e-mail cím
ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap cím
http://naih.hu
telefonszám +36(1) 391-1400
fax
+36(1) 391 14 10
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Azonban kérjük az érintetteket, az eljárás kezdeményezése előtt panaszukkal szíveskedjenek először a Társaság felé
fordulni, azt Társaságunk részére elküldeni a jelen adatkezelési szabályzatban rögzített elérhetőségek egyikére annak
érdekében, hogy a sérelmes helyzet a lehető leggyorsabban kivizsgálásra és szükség szerint orvoslásra kerülhessen.
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév
megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:
Név
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Székhely
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
posta cím
1525. Pf. 75
e-mail cím
info@nmhh.hu
honlap cím
http://nmhh.hu/
telefonszám (06 1) 457 7100
fax
(06 1) 356 5520
(ix) Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz (az érintett választása szerint az alperes
székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes Törvényszék) fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Abban az esetben, ha az
Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett
személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
(x) Kártérítés és sérelemdíj
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt
szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak
abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait
figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az
adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy
adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt
semmilyen módon nem terheli felelősség.
(xi) Joggyakorlással kapcsolatos eljárási szabályok
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül
tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben intézkedésre
nem kerül sor, ez esetben az érintettet ennek indokáról (ténybeli és jogi indok) kell tájékoztatni, valamint a rendelkezésre
álló jogorvoslati lehetőségekről.
Amennyiben
az
érintett
kérelmét
Adatkezelő
elutasítja,
az elutasított kérelmekről,
valamint
az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31éig tájékoztatja a NAIH-ot.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
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Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,
hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Társaság a kért információkat és tájékoztatást kizárólag írásban és díjmentesen biztosítja az erre
rendelkezésre álló formanyomtatvány kitöltésével.
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő,
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív
költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat írásban az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az értesítés mellőzhető, ha a tájékoztatás aránytalanul erőfeszítéssel járna, vagy a
tájékoztatás lehetetlen, vagy ha az érintett jogos érdeket az adatkezelés nem sérti. Az érintettet kérésére az Adatkezelő
tájékoztatja az érintettet ezen címzettekről.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett
által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek
rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.
A jelen fejezetben meghatározott feladatokat a Társaság vezetőjének iránymutatásai alapján az általa erre kijelölt
munkavállaló látja el.
Munkavállalónk az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresések tekintetében késdelem nélkül kötelesek eljárni és a
megkeresést a Társaság vezetése részére haladéktalanul továbbítani kell.

B.

ADATKEZELŐ ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSEK

Adatkezelő főtevékenysége keretében alternatív napközbeni ellátást nyújt (a Gyvt. és a 15/1998. (VI.30.) NM rendelet
alapján) gyermekek részére, és enne keretében választható szolgáltatásokat biztosít a gyermek számára (Sajtkukac – Kis
Tornász – TSMT torna –, angol foglalkozás, Kis Nyelvész beszédértést fejlesztő foglalkozás, kutyasimogatós foglalkozás,
Pliccs-Placcs foglalkozás), valamint gyermektáborok, születésnapi zsúrok, tréningek és egyéb események szervezésével
kapcsolatos tevékenységet végez. Ezen szolgáltatások biztosításának velejárója a személyes adatok kezelése így különösen
a kapcsolattartás, szerződéskötés, annak teljesítése és szerződésből eredő jogok érvényesítése, kötelezettségek teljesítése
során. Ezen tevékenységének végzése során Adatkezelő szükségszerűen kezeli a gyermekek személyes adatait.
Az Adatkezelő által végzett adatkezelések alapulhatnak az érintett hozzájárulásán. A gyermekek tekintetében a
hozzájárulást a szülői felügyeletet gyakorló szülő adhatja meg érvényesen a GDPR rendelkezései alapján, melyre
tekintettel az érintett szülő a gyermeke személyes adatainak megadása során jogi felelőssége tudatában arról is
nyilatkozik, hogy az érintett gyermek felett szülői felügyeleti joggal rendelkezik.
Adatkezelő általi adatkezelés alapulhat továbbá jogszabályi kötelezettségen, a Társaság jogos érdekén, sor kerülhet rá
szerződéskötés és annak teljesítése érdekében, valamint a szerződésből eredő jogok érvényesítése érdekében.
Az adatkezelés akkor jogszerű, ha legalább az előzőleg felsoroltak közül az egyik teljesül. Felhívjuk az érintettek figyelmét,
hogy a jelen Tájékoztatóban rögzített adatkezelések tekintetében egyenként megjelölésre kerül az adatkezelés célja és
jogalapja, így ezen pont csupán általános tájékoztatást tartalmaz, és a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmának
könnyebb értelmezhetőségét szolgálja.
Adatkezelő a szolgáltatásainak nyújtásához külső partnereket von be, mely esetekben ezen partnerek adatait kezei, illetve
a partnerek egyes esetekben adatfeldolgozóként vesznek részt egyes adatok kezelése során. Az adatkezelőkről részletes
tájékoztatás jelen Adatkezelési Tájékoztató C. fejezetében található.
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1 . Adatkezelési tevékenység megnevezése: E G Y S Z E R I I N F O R M Á C I Ó K É R É S
Az érintetteknek lehetőségük van a jelen pontban rögzített adataik megadása mellett Adatkezelőtől információt kérni.
1.1. Az adatkezelés célja: Az információt kérő érintett részére tájékoztatás megadása és vele kapcsolattartás.
1.2. Érintettek köre
Minden
természetes
személy,
aki
az
Adatkezelővel
kapcsolatba lép és az
Adatkezelőtől információt
kér személyes adatainak
megadása mellett.

1.3. kezelt adatok

1.4. adatok célja

név

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

kérdés/megkeresés tartalma

válaszadás

1.5. adatkezelés
jogalapja
az érintett önkéntes
hozzájárulása
az érintett önkéntes
hozzájárulása
az érintett önkéntes
hozzájárulása
az érintett önkéntes
hozzájárulása

1.6. Az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig, illetve amennyiben az adatok megőrzéséhez a Társaságnak jogos
érdeke fűződik, akkor a jogos érdek fennállásáig. Ez utóbbi esetben a Társaság külön tájékoztatja az érintettet a jogos
érdekről és az adatok megőrzésével kapcsolatban.
1.7. Az adatok megismerésére jogosult személy/adatok címzettje:
Hozzáférési jogosultsággal
Hozzáférés módja
rendelkező munkakörök
ügyvezető
a megkeresés formájához igazodóan
elektronikus, vagy papír alapú
a megkeresés megválaszolására
kijelölt munkavállaló

a megkeresés formájához igazodóan
elektronikus, vagy papír alapú

Végezhető adatkezelési műveletek
megtekintés,
megválaszolás,
válaszadáshoz szükséges kérdések
feltétele, nyilvántartás, tárolás, törlés
megtekintés,
megválaszolás,
válaszadáshoz szükséges kérdések
feltétele, nyilvántartás, tárolás, törlés

1.8. Az adatok forrása: az érintett által közvetlen megadás.
1.9. Adatfeldolgozók: Adatkezelő nem vesz igénybe ezen adatkezelés tekintetében adatfeldolgozót, ha ez mégis
indokolttá válik a folyamat során, ez esetben erről az érintett tájékoztatásra kerül legkésőbb az adatfeldolgozás
megkezdésekor egyedi módon.
1.10. Az adatok felhasználása: az érintett által kért információ megadása érdekében.
1.11. Adattovábbítás: nem továbbítja ezen adatokat, kivéve, ha ezt jogszabályi kötelezettsége indokolja (pl.
szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé). A Társaság nem továbbítja
az adatot Európai Unión kívüli ország részére.
1.12. Az átadott adatok köre: hatóságok, bíróságok adatigénylés iránti határozatában, megkeresésében foglaltak szerinti
adatok.
1.13. Az adattovábbítás jogalapja: hatóságok, bíróságok adatigénylés iránti határozata.
1.14. A továbbított adatok címzettjei: az adatszolgáltatást kérő hatóságok, bíróságok.

2. Adatkezelési tevékenység megnevezése: I D Ő P O N T F O G L A L Á S S A L K A P C S O L A T O S A D A T K E Z E L É S
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Adatkezelővel kapcsolatos egyeztetés érdekében az érintett felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel és tőle időpontot
kérhet például személyes egyeztetés érdekében, vagy például szolgáltatással kapcsolatos időpont egyeztetése
érdekében.
2.1. Az adatkezelés célja: időpontegyeztetés

2.2.

Érintettek köre

Minden
természetes
személy, aki Adatkezelővel
időpontfoglalás érdekében
megadja adatait.

2.3.

kezelt adatok

2.4.

adatok célja

név
telefonszám
e-mail cím

azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás

időpontfoglalás oka, tárgya

időpontadás

2.5.

adatkezelés
jogalapja

önkéntes hozzájárulás

2.6. Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig, illetve egyedi esetben, amennyiben az adatok megőrzéséhez a
Társaságnak jogos érdeke fűződik, akkor a jogos érdek fennállásáig. Ez utóbbi esetben a Társaság külön tájékoztatja
az érintettet a jogos érdekről és az adatok megőrzésével kapcsolatban.
2.7. Az adatok megismerésére jogosult személy:
Hozzáférési jogosultsággal
Hozzáférés módja
rendelkező munkakörök
ügyvezető
elektronikusan és papír alapon

a
kapcsolattartásra
kijelölt
munkavállaló
időpontegyeztetésre jogosultsággal
rendelkező munkavállaló

elektronikusan és papír alapon
elektronikusan és papír alapon

Végezhető adatkezelési műveletek
megtekintés, gyűjtés, rögzítés, tárolás,
rendezés, keresés, frissítés, törlés,
ellenőrzés,
továbbítás,
zárolás,
megsemmisítés
megtekintés, gyűjtés, rögzítés, tárolás,
rendezés, keresés, frissítés, továbbítás
megtekintés, gyűjtés, rögzítés, tárolás,
rendezés, keresés, frissítés, továbbítás

2.8. Az adatok forrása: az érintett általi megadás.
2.9. Adatfeldolgozók: Adatkezelő nem vesz igénybe ezen adatkezelés tekintetében adatfeldolgozót, ha ez mégis
indokolttá válik a folyamat során (pl. jogi képviselő, alvállalkozó igénybevétele), ez esetben erről az érintett
tájékoztatásra kerül legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor egyedi módon.
2.10. Az adatok felhasználása: Időpontegyeztetés.
2.11. Adattovábbítás: nem kerül sor, ha egyedi esetben ez szükséges (pl. jogi képviselő részére), erről az érintett
előzetesen tájékoztatásra kerül.
3. Adatkezelési tevékenység megnevezése: A J Á N L A T K É R É S
Az érintetteknek lehetőségük van az Adatkezelő által végzett szolgáltatásokra vonatkozólag ajánlatot kérni az alábbi
adataik megadása mellett.
3.1. Az adatkezelés célja: Az ajánlatot kérő érintett részére ajánlat megadása és vele kapcsolattartás.
3.2. Érintettek köre

3.3. kezelt adatok
név
telefonszám
e-mail cím
kérdés/kérés tartalma

3.4. adatkezelés
célja
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
ajánlatadáshoz

3.5. adatkezelés
jogalapja
önkéntes hozzájárulás
önkéntes hozzájárulás
önkéntes hozzájárulás
önkéntes hozzájárulás
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Minden
természetes
személy,
aki
az
Adatkezelőtől
adott
szolgáltatás
kapcsán
ajánlatot kér személyes
adatainak megadása mellett.

kiválasztott szolgáltatás
megjelölése
rendelet szolgáltatás megnevezése
igényelt teljesítési határidő
speciális igények, információk,
kérések megjelölése

szükséges
ajánlatadáshoz
szükséges
ajánlatadáshoz
szükséges
ajánlatadáshoz
szükséges
ajánlatadáshoz
szükséges

önkéntes hozzájárulás
önkéntes hozzájárulás
önkéntes hozzájárulás
önkéntes hozzájárulás

3.6. Az adatkezelés időtartama: az ajánlat érvényességi idejének lejártáig, illetve egyedi esetben, amennyiben az adatok
megőrzéséhez a Társaságnak jogos érdeke fűződik, akkor a jogos érdek fennállásáig. Ez utóbbi esetben a Társaság
külön tájékoztatja az érintettet a jogos érdekről és az adatok megőrzésével kapcsolatban.
3.7. Az adatok megismerésére jogosult személy:
Hozzáférési jogosultsággal
Hozzáférés módja
rendelkező munkakörök
ügyvezető
a megkeresés formájához igazodóan
elektronikus, vagy papír alapú

az
ajánlat
megküldésére
munkavállaló

elkészítésére
és
kijelölt

a megkeresés formájához igazodóan
elektronikus, vagy papír alapú

Végezhető adatkezelési műveletek
megtekintés,
megválaszolás,
válaszadáshoz szükséges kérdések
feltétele, ajánlat összeállítása és
megküldése, nyilvántartás, tárolás,
törlés
megtekintés,
megválaszolás,
válaszadáshoz szükséges kérdések
feltétele, ajánlat összeállítása és
megküldése, nyilvántartás, tárolás,
törlés

3.8. Az adatok forrása: az érintett által közvetlen megadás.
3.9. Adatfeldolgozók: Adatkezelő nem vesz igénybe ezen adatkezelés tekintetében adatfeldolgozót, ha ez mégis
indokolttá válik a folyamat során (pl. speciális szolgáltatást nyújtó szolgáltató, illetve jogi képviselő igénybe vétele),
ez esetben erről az érintett tájékoztatásra kerül legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor egyedi módon.
3.10. Az adatok felhasználása: az érintett által kért ajánlat megadása érdekében.
3.11. Az adatok felhasználása: Az Adatkezelő és ajánlatkérő/megrendelő között szerződéses jogviszony létesítése,
teljesítése.
3.12. Adattovábbítás: nem továbbítja ezen adatokat, kivéve, ha ezt jogszabályi kötelezettsége indokolja (pl. szabálysértési
vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé), vagy amennyiben olyan speciális igény
kerül megjelölésre, melyhez Adatkezelőnek harmadik fél szolgáltatót kell bevonnia. A Társaság nem továbbítja az
adatot Európai Unión kívüli ország részére.
3.13. Az átadott adatok köre: hatóságok, bíróságok adatigénylés iránti határozatában, megkeresésében foglaltak szerinti
adatok, valamint polgári eljárás esetén a szükséges (per)jogi nyilatkozat megtételéhez szükséges, illetve
jogszabályban (különösen a hatályos Pp.) előírt adatok.
3.14. Az adattovábbítás jogalapja: hatóságok, bíróságok
igényérvényesítés, mint a Adatkezelő jogos érdeke.

adatigénylés

iránti

határozata,

Adatkezelő

általi

3.15. A továbbított adatok címzettjei: az adatszolgáltatást kérő hatóságok, bíróságok, igényérvényesítésre illetékes és
hatáskörrel rendelkező bíróságok, hatóságok, illetve Adatkezelő jogi képviselője.
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4 . Adatkezelési tevékenység megnevezése: S Z O L G Á L T A T Á S T

IGÉNYBE

VEVŐ

TERMÉSZETES

SZEMÉLY

SZERZŐDŐ PARTNER SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelő amikor természetes személlyel köt szerződést a Meseváros Kft. által a Bilimbó Háza keretében nyújtott
szolgáltatások (ide értve napközbeni foglalkozások, táborok, születésnapok, stb.) igénybe vétele érdekében, ez esetben
a szerződés megkötése, teljesítése és esetleges abból fakadó igényérvényesítés érdekében szükséges a természetes
személy személyes adatainak kezelése. Figyelemmel arra, hogy szolgáltatásaink keretében gyermekekkel vagyunk
közvetlen kapcsolatban, ezért a szülők, mint szerződő felek személyes adatain túl a gyermek személyes adatait
kezeljük. Ezen adatkezelések egyrészt az érintettek (illetve törvényes képviselőjük) hozzájárulásán, másrészt egyes
esetekben jogszabályi kötelezettségen alapulnak.
4.1. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő és a Partner között szerződés megkötése, és a szerződő felek között fennálló
szerződéses jogviszony, illetve abból fakadó esetleges igényérvényesítés során kapcsolattartás és a szerződésben
megjelölt kötelezettségek teljesítése, követelésbehajtás. Továbbá a számlázással kapcsolatos kötelezettségek
teljesítése.
4.2. Érintettek köre

Minden
természetes
személy
szülő,
törvényes
képviselő,
befogadó szülő, aki
szerződést
köt
Adatkezelővel
és
akinek
személyes
adatai
megadásra
kerülnek.

Minden gyermek, aki a
szülői felügyeleti jogot
gyakorló érintettel
kötött szerződés
alapján igénybe veszi
Adatkezelő szerződés
tárgya szerinti
szolgáltatását

4.3. kezelt adatok
név
telefonszám
e-mail cím
anyja neve
lakcíme
bankszámlaszám
szerződésben rögzített, a
jogviszonnyal kapcsolatos adatok
(így a megrendelet szolgáltatásra
vonatkozó adatok, határidők, jogok
és kötelezettségek, teljesítési hely)
Az Áfa. tv. 169. § szerinti számlázási
adatok, valamint 2017. évi CXXVII. tv.
szerinti adózási kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges, Art. által
előírt adatok, különösen adószám,
név, cím, számla kötelező tartalmi
elmei, adózási státusz.
Gyvt. 135. § (2) bekezdés szerinti
adatai

Gyvt. 135. § (1) és (2) bekezdés
szerinti
gyermekre
vonatkozó
személyes adatok (így különösen:
gyermek neve, születési helye, ideje,
anyjának neve, betegsége, allergiái,
TAJ száma, lakcíme, anyanyelve,
családi jogállására vonatkozó adatok,
személyiazonosítója, személyisége,
magatartása, személyes kapcsolatai,
szokásai,
neveltségi
állapota,

4.4. adatok célja
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
azonosítás
azonosítás,
kapcsolattartás
azonosítás
szerződés teljesítése

4.5. adatkezelés
jogalapja

önkéntes hozzájárulás és
szerződés teljesítése

Számv. tv. 165. § (1)
szerinti kötelezettség
teljesítése, valamint Art.
szerinti adózási
kötelezettségek
teljesítése

Számv. tv. 165. § (1)
Áfa tv. 169. §

jogszabályi kötelezettség
teljesítése

önkéntes hozzájárulás,
valamint
1997. évi XXXI. törvény
(Gyvt.) 135. § (1) b) és
(2) bekezdése,
figyelemmel a 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet
51/§. §-ra

azonosítás, jogszabályi
kötelezettség teljesítése

önkéntes hozzájárulás,
valamint
1997. évi XXXI. törvény
(Gyvt.) 135. § (1) b) és
(2) bekezdése,
figyelemmel a 15/1998.
(IV.30.) NM rendelet
51/Q. §-ra
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fényképe)

4.6. Az adatkezelés időtartama:
 A 2017. évi CL. törvény - az adózás rendjéről 78.§-nak megfelelően a Társaság által megállapított adó,
adóelőleg alapjául szolgáló bizonylatokat az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó
esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig őrzi meg.
 A 2000. évi C. törvény - a számvitelről 169. § szakaszával összhangban a Társaság az üzleti évről készített
beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá
a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában
legalább 8 évig visszakereshető módon megőrzi, és ez irányadó a könyvviteli elszámolást közvetlenül és
közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokra (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve
részletező nyilvántartásokat is).
 Ezen kívüli adatokat a cél megvalósulásáig, illetve egyedi esetben, amennyiben az adatok megőrzéséhez a
Társaságnak jogos érdeke fűződik, akkor a jogos érdek fennállásáig. Ez utóbbi esetben a Társaság külön
tájékoztatja az érintettet a jogos érdekről és az adatok megőrzésével kapcsolatban.
4.7. Az adatok megismerésére jogosult személy:
Hozzáférési jogosultsággal
Hozzáférés módja
rendelkező munkakörök
ügyvezető
elektronikusan és papír alapon

Szerződésekkel
kapcsolatos
teendők
intézésére
kijelölt,
munkaköri leírása szerint illetékes
munkavállaló
Óvónők

elektronikusan és papír alapon

elektronikusan és papír alapon

Végezhető adatkezelési műveletek
különösen kapcsolattartás, tárolás,
módosítás, frissítés, törlés, ellenőrzés,
adatfeltöltés,
nyilvántartás,
megismerés, tájékoztatás
különösen kapcsolattartás, tárolás,
módosítás, frissítés, törlés, ellenőrzés,
adatfeltöltés,
nyilvántartás,
megismerés
különösen a munkaköri feladataik
ellátásához
szükséges
adatok
megismerése,
nyilvántartása,
nyilvántartások vezetése, tájékoztatás

4.8. Az adatok forrása: az érintett általi megadás, a gyermekekre vonatkozó adatok tekintetében pedig a törvényes
képviselő általi megadás.
4.9. Adatfeldolgozók: Adatkezelő könyvelőt vesz igénybe az adózási, illetve számviteli feladatokkal kapcsolatban, mely
könyvelőiroda részére ezen adatok továbbításra kerülnek. Adatkezelő igénybe vehet jogi igényérvényesítés, jogi
eljáráshoz kapcsolódóan jogi képviselőt, aki részére a jogi üggyel kapcsolatban szükséges adatok továbbításra
kerülnek. Egyéb adatfeldolgozó igénybe vétele esetén erről külön ad tájékoztatást Adatkezelő legkésőbb az
adatfeldolgozás megkezdésekor egyedi módon. Azon adatfeldolgozókról, akik szerződéses jogviszonyban állnak jelen
Tájékoztató hatályba lépésekor Adatkezelővel, a jelen Tájékoztató C. fejezetében kerültek felsorolásra.
4.10. Az adatok felhasználása: Az Adatkezelő és szerződéses Partnere között fennálló szerződéses jogviszony teljesítése,
igényérvényesítés.
4.11. Adattovábbítás: számviteli és könyvelési feladatok teljesítése céljából könyvelő részére, jogi igényérvényesítés
céljából ügyvédi iroda részére, Adatkezelő által megbízottján keresztül nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben
esetlegesen felmerülő adattovábbítás, melyről előzetesen és külön tájékoztatásra kerülnek az érintettek, továbbá
szabálysértési, polgári vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé. A Társaság ezen
személyes adatokat nem továbbítja Európai Unión kívüli ország részére.
4.12. Az átadott adatok köre: számviteli és könyvelési feladatok teljesítése céljából szükséges adatok, jogi
igényérvényesítéshez szükséges adatok, szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok, hatóságok, bíróságok
adatigénylés iránti határozatában, megkeresésében foglaltak szerinti adatok, valamint polgári eljárás esetén a
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szükséges (per)jogi nyilatkozat megtételéhez szükséges, illetve jogszabályban (különösen a hatályos Pp.) előírt
adatok.
4.13. Az adattovábbítás jogalapja: az érintettek hozzájárulása, valamint jogi kötelezettség teljesítése, jogi igény
érvényesítéséhez fűződő jogos érdeke az Adatkezelőnek, valamint hatóságok, bíróságok adatigénylés iránti
határozata, Adatkezelő általi igényérvényesítés, mint a Adatkezelő jogos érdeke.
4.14. A továbbított adatok címzettjei: könyvelőiroda, ügyvédi iroda, megbízott szolgáltató, az adatszolgáltatást kérő
hatóságok, bíróságok, igényérvényesítésre illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróságok, hatóságok, illetve
Adatkezelő jogi képviselője.

5 . Adatkezelési tevékenység megnevezése: B I L I M B Ó H Á Z A E S E M É N Y E I N , F O G L A L K O Z Á S A I N K É S Z Ü L T
FÉNYKÉPEK
5.1. Az adatkezelés célja: a Bilimbo Háza eseményeinek, illetve a foglalkozások pillanatainak megörökítése, valamint a
Bilimbo Háza bemutatásának, népszerűsítésnek, a nyújtott szolgáltatások megismertetésének elősegítése érdekében
a www.bilimbo.com honlapon, illetve egyéb nyilvános internetes oldalon (így különösen YouTube, Facebook,
Google+, Instagram), szülői csoporton belüli megosztás, reklámanyagokban és egyéb fizikai felületeken (fal,
hirdetőtábla) történő közzététel, és saját online és offline hirdetéseiben történő felhasználás.
5.2. Érintettek köre
Minden természetes személy aki a
Bilimbo Háza eseményén, foglalkozásán,
szervezett szolgáltatásán (ide értve a
táborokat is) részt vesz, megjelenik és
hozzájárul (akár saját maga, akár
gyermeke nevében, mint törvényes
képviselő) ahhoz, hogy róla felvétel
készüljön.

5.3. kezelt adatok
fénykép
videófelvételen
látható képmás

5.4. adatok célja
Bilimbo Háza és a
nyújtott
szolgáltatások,
valamint
foglakozások
bemutatása,
megismertetése

5.5. adatkezelés jogalapja
az érintett, illetve gyermekek
vonatkozásában a törvényes
képviselő önkéntes
hozzájárulás

5.6. Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.
5.7. Az adatok megismerésére jogosult személy:
Hozzáférési jogosultsággal
Hozzáférés módja
rendelkező munkakörök
ügyvezető
elektronikusan és papír alapon

fotók, videók elkészítésére kijelölt
munkavállaló

elektronikusan és papír alapon

fotók,
videófelvételek
kiválasztására és közzétételére
kijelölt munkavállaló

elektronikusan és papír alapon

Végezhető adatkezelési műveletek
felvételkészítés,
rögzítés,
törlés,
tárolás, nyilvántartás, közzététel,
nyilvánosságra hozatal
felvételkészítés,
rögzítés,
törlés,
tárolás, nyilvántartás, közzététel,
nyilvánosságra hozatal
felvételkészítés,
rögzítés,
törlés,
tárolás, nyilvántartás, közzététel,
nyilvánosságra hozatal

5.8. Az adatok forrása: Adatkezelő munkavállalói, megbízott partnerei általi felvételkészítés.
5.9. Adatfeldolgozók: Adatkezelő a jelen Tájékoztató 4.11. pontjában felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe, egyéb
adatfeldolgozó nem, ha ez mégis indokolttá válik a folyamat során (pl. hivatásos fotós kerül megbízásra), ez esetben
erről az érintett tájékoztatásra kerül legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor egyedi módon.
Az adatok felhasználása: http://www.bilimbo.com/impresszum honlapon
5.10. , illetve egyéb nyilvános internetes oldalon (így különösen YouTube, Facebook, Google+, Instagram) történő
közzététel, és saját online és offline hirdetéseiben történő felhasználás.
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5.11. Adattovábbítás: Az adatok továbbításra kerülnek a www.bilimbo.com Mesevarázs Kft. (székhely: 1022 Budapest,
Pajzs utca 1. fszt. 1.; telefon: +36 1 225 1419; e-mail: bilimbo@bilimbo.com), valamint a szervert biztosító
szolgáltató Datacast Rendszerház Kft. (Telefon: +36 1 323-1605; E-mail: helpdesk@datacast.hu; Székhely,
számlázási és levelezési cím: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 1) részére annak érdekében, hogy a felvételek feltételre
kerüljenek a honlapra.
Az által, hogy a felvételek felhasználásra kerülnek a Bilimbo Háza egyéb nyilvános internetes oldalain, így ezen
oldalak szolgáltatói adatfeldolgozónak minősülnek. Erre tekintettel kérjük, hogy ezen szolgáltatók adatkezelési
tájékoztatóját szíveskedjenek elolvasni. A tájékoztatókat az alábbi linkekre kattintva érhetik el:
YouTube: YouTube LLC, whose principal place of business is at 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United
State További információkat a YouTubehoz kapcsolódó adatkezelési szabályzat webhelyén talál:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Instagram: Az adatkezelő elérhetőségéről, valamint
https://help.instagram.com/519522125107875 linken talál.

az

adatkezelési

tájékoztatóról

információt

a

Facebook: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland. További információkat a
Facebook adatkezelési szabályzatának webhelyén, a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen találhat.
Google+: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. További információkat a Google
adatvédelmi irányelveinek webhelyén, a https://www.google.com/privacy címen találhat.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, tekintettel arra, hogy az előzőleg felsorolt szolgáltatók szerverei nem feltétlenül
vannak Magyarországon, ezért előfordulhat, hogy a jelen pontban felsorolt adatok továbbításra kerülnek
Magyarországon kívüli, külföldi országba. Ezzel kapcsolatos részleteket az előzőleg felsorolt linkeken elhelyezett
tájékoztatókból ismerheti meg.
5.12. Az átadott adatok köre: fényképek, videófelvételek.
5.13. Az adattovábbítás jogalapja: érintett hozzájárulása.
5.14. A továbbított adatok címzettjei: Társaság vezetője, munkavállalói, adatfeldolgozói, a Társaság internetes
oldalainak látogatói.
6 . Adatkezelési tevékenység megnevezése: G Y E R M E K E T

ÁTVENNI

JOGOSULT,

ÁTVÉTELRE

KIJELÖLT

SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSE

A szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő(k) kijelölhetnek, megnevezhetnek olyan harmadik személyt, aki jogosult
helyettük a gyermeket átvenni az Adatkezelőtől. Ilyen esetben ezen személy beazonosítása és a gyermek biztonsága
érdekében szükséges a kijelölt személy adatainak megadása.
6.1. Az adatkezelés célja: A gyermek átvételére jogosult személy beazonosítása.
6.2. Érintettek köre

Minden
természetes
személy, aki kijelölésre
kerül
a
gyermek
átvételére és akinek az
adatai
megadásra
kerülnek

6.3. kezelt adatok
név
telefonszám
e-mail cím
személyi igazolvány szám

6.4. adatok célja
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
azonosítás

6.5. adatkezelés
jogalapja
önkéntes hozzájárulás
önkéntes hozzájárulás
önkéntes hozzájárulás
önkéntes hozzájárulás
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Rögzítjük, hogy Adatkezelő felé a kijelölt személy adatainak megadásával az azt megadó szülő egyben kijelenti, hogy a
kijelölt személy előzetes tájékoztatás alapján hozzájárulását adta ahhoz, hogy Adatkezelő az adatait kezelje a jelen
pontban rögzített célból és ideig. Adatkezelő nem ellenőrzi a kijelölő és a kijelölt közötti hozzájárulás meglétét, illetve a
megadott adatok pontosságát, helyességét, valóságát. Ezért az adatot szolgáltató a felelős.
6.6. Az adatkezelés időtartama: az átvételi jogosultság megszűnését követő 5 évig (mely a polgári jogi igény
elévülésének törvényi határideje).

6.7. Az adatok megismerésére jogosult személy/adatok címzettje:
Hozzáférési jogosultsággal
Hozzáférés módja
rendelkező munkakörök
ügyvezető
az adatközlés formájához igazodóan
elektronikus, vagy papír alapú
a
gyermek
átadására az adatközlés formájához igazodóan
jogosultsággal
rendelkező elektronikus, vagy papír alapú
munkavállaló

Végezhető adatkezelési műveletek
megtekintés, nyilvántartás, tárolás,
törlés, ellenőrzés
megtekintés, nyilvántartás, tárolás,
törlés, ellenőrzés

6.8. Az adatok forrása: az érintett általi megadás.
6.9. Adatfeldolgozók: Adatkezelő nem vesz igénybe ezen adatkezelés tekintetében adatfeldolgozót, ha ez mégis
indokolttá válik a folyamat során, ez esetben erről az érintett tájékoztatásra kerül legkésőbb az adatfeldolgozás
megkezdésekor egyedi módon.
6.10. Az adatok felhasználása: annak megállapítása, hogy a gyermekért érkező személy erre jogosult e.
6.11. Adattovábbítás: nem továbbítja ezen adatokat, kivéve, ha ezt jogszabályi kötelezettsége indokolja (pl.
szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé). A Társaság nem továbbítja
ezen adatokat Európai Unión kívüli ország részére.
6.12. Az átadott adatok köre: hatóságok, bíróságok adatigénylés iránti határozatában, megkeresésében foglaltak szerinti
adatok.
6.13. Az adattovábbítás jogalapja: hatóságok, bíróságok adatigénylés iránti határozata.
6.14. A továbbított adatok címzettjei: az adatszolgáltatást kérő hatóságok, bíróságok.
7 . Adatkezelési tevékenység megnevezése: A D A T K E Z E L Ő R É S Z É R E S Z O L G Á L T A T Á S T N Y Ú J T Ó T E R M É S Z E T E S
SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNER SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelő által biztosított szolgáltatások nyújtása érdekében, egyes szolgáltatások vonatkozásában külső partnereket
vesz igénybe. Ez esetben ezen partnerek adatainak kezelésére sor kerül.
7.1. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő és a Partner között szerződés megkötése, és a szerződő felek között fennálló
szerződéses jogviszony, illetve abból fakadó esetleges igényérvényesítés során kapcsolattartás és a szerződésben
megjelölt kötelezettségek teljesítése, követelésbehajtás. Továbbá a számlázással kapcsolatos kötelezettségek
teljesítése.
7.2. Érintettek köre

7.3. kezelt adatok
név
telefonszám

7.4. adatok célja

7.5. adatkezelés
jogalapja

azonosítás
kapcsolattartás
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Minden
természetes
személy
aki
szolgáltatást
nyújt
Adatkezelő részére és,
aki szerződést köt
Adatkezelővel
személyes
adatai
megadása mellett.

e-mail cím
anyja neve
lakcíme
bankszámlaszám
szerződésben rögzített, a
jogviszonnyal kapcsolatos adatok
(így a megrendelet szolgáltatásra
vonatkozó adatok, határidők, jogok
és kötelezettségek, teljesítési hely)
Az Áfa. tv. 169. § szerinti számlázási
adatok, valamint 2017. évi CXXVII. tv.
szerinti adózási kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges, Art. által
előírt adatok, különösen adószám,
név, cím, számla kötelező tartalmi
elmei, adózási státusz.

kapcsolattartás
azonosítás
azonosítás,
kapcsolattartás
fizetési kötelezettség
teljesítése
szerződés teljesítése

Számv. tv. 165. § (1)
szerinti kötelezettség
teljesítése, valamint Art.
szerinti adózási
kötelezettségek
teljesítése

önkéntes hozzájárulás és
szerződés teljesítése

Számv. tv. 165. § (1)
Áfa tv. 169. §

7.6. Az adatkezelés időtartama:
 A 2017. évi CL. törvény - az adózás rendjéről 78.§-nak megfelelően a Társaság által megállapított adó,
adóelőleg alapjául szolgáló bizonylatokat az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó
esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig őrzi meg.
 A 2000. évi C. törvény - a számvitelről 169. § szakaszával összhangban a Társaság az üzleti évről készített
beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá
a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában
legalább 8 évig visszakereshető módon megőrzi, és ez irányadó a könyvviteli elszámolást közvetlenül és
közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokra (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve
részletező nyilvántartásokat is).
 Ezen kívüli adatokat a cél megvalósulásáig, illetve egyedi esetben, amennyiben az adatok megőrzéséhez a
Társaságnak jogos érdeke fűződik, akkor a jogos érdek fennállásáig. Ez utóbbi esetben a Társaság külön
tájékoztatja az érintettet a jogos érdekről és az adatok megőrzésével kapcsolatban.
7.7. Az adatok megismerésére jogosult személy:
Hozzáférési jogosultsággal
Hozzáférés módja
rendelkező munkakörök
ügyvezető
elektronikusan és papír alapon

Szerződésekkel
kapcsolatos
teendők
intézésére
kijelölt,
munkaköri leírása szerint illetékes
munkavállaló

elektronikusan és papír alapon

Végezhető adatkezelési műveletek
különösen kapcsolattartás, tárolás,
módosítás, frissítés, törlés, ellenőrzés,
adatfeltöltés,
nyilvántartás,
megismerés, tájékoztatás
különösen kapcsolattartás, tárolás,
módosítás, frissítés, törlés, ellenőrzés,
adatfeltöltés,
nyilvántartás,
megismerés

7.8. Az adatok forrása: az érintett általi megadás.
7.9. Adatfeldolgozók: Adatkezelő könyvelőt vesz igénybe az adózási, illetve számviteli feladatokkal kapcsolatban, mely
könyvelőiroda részére ezen adatok továbbításra kerülnek. Adatkezelő igénybe vehet jogi igényérvényesítés, jogi
eljáráshoz kapcsolódóan jogi képviselőt, aki részére a jogi üggyel kapcsolatban szükséges adatok továbbításra
kerülnek. Egyéb adatfeldolgozó igénybe vétele esetén erről külön ad tájékoztatást Adatkezelő legkésőbb az
adatfeldolgozás megkezdésekor egyedi módon. Azon adatfeldolgozókról, akik szerződéses jogviszonyban állnak jelen
Tájékoztató hatályba lépésekor Adatkezelővel, a jelen Tájékoztató C. fejezetében kerültek felsorolásra.
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7.10. Az adatok felhasználása: Az Adatkezelő és szerződéses Partnere között fennálló szerződéses jogviszony teljesítése,
igényérvényesítés.
7.11. Adattovábbítás: számviteli és könyvelési feladatok teljesítése céljából könyvelő részére, jogi igényérvényesítés
céljából ügyvédi iroda részére, Adatkezelő által megbízottján keresztül nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben
esetlegesen felmerülő adattovábbítás, melyről előzetesen és külön tájékoztatásra kerülnek az érintettek, továbbá
szabálysértési, polgári vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé. A Társaság ezen
személyes adatokat nem továbbítja Európai Unión kívüli ország részére.
7.12. Az átadott adatok köre: számviteli és könyvelési feladatok teljesítése céljából szükséges adatok, jogi
igényérvényesítéshez szükséges adatok, szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok, hatóságok, bíróságok
adatigénylés iránti határozatában, megkeresésében foglaltak szerinti adatok, valamint polgári eljárás esetén a
szükséges (per)jogi nyilatkozat megtételéhez szükséges, illetve jogszabályban (különösen a hatályos Pp.) előírt
adatok.
7.13. Az adattovábbítás jogalapja: az érintettek hozzájárulása, valamint jogi kötelezettség teljesítése, jogi igény
érvényesítéséhez fűződő jogos érdeke az Adatkezelőnek, valamint hatóságok, bíróságok adatigénylés iránti
határozata, Adatkezelő általi igényérvényesítés, mint a Adatkezelő jogos érdeke.
7.14. A továbbított adatok címzettjei: könyvelőiroda, ügyvédi iroda, megbízott szolgáltató, az adatszolgáltatást kérő
hatóságok, bíróságok, igényérvényesítésre illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróságok, hatóságok, illetve
Adatkezelő jogi képviselője.
8 . Adatkezelési

tevékenység
megnevezése:
SZERZŐDŐ
PARTNER
TERMÉSZETES
KAPCSOLATTARTÓJA, ÉS KÉPVISELŐJE SZEMÉ LYES ADATAINAK KEZELÉSE

SZEMÉLY

Adatkezelő és szerződéses partnerei a szerződés teljesítéséhez kötődően természetes személy kapcsolattartót jelölnek ki.
8.1. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő és szerződéses Partnere között fennálló szerződéses jogviszony során
kapcsolattartás és a szerződésben megjelölt kötelezettségek teljesítése.
8.2. Érintettek köre

8.3. kezelt adatok

8.4. adatok célja

Minden
természetes
személy, aki a szerződéses
Partnerének
kapcsolattartójaként kerül
megjelölésre
és
akinek
személyes adatai megadásra
kerülnek.

név
telefonszám
e-mail cím
munkakör, beosztás
szerződéses jogviszonnyal
kapcsolatos jogköre

azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
azonosítás
szerződés teljesítése

8.5. adatkezelés
jogalapja

önkéntes hozzájárulás és
szerződés teljesítése

8.6. Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig, illetve egyedi esetben, amennyiben az adatok megőrzéséhez a
Társaságnak jogos érdeke fűződik, akkor a jogos érdek fennállásáig. Ez utóbbi esetben a Társaság külön tájékoztatja
az érintettet a jogos érdekről és az adatok megőrzésével kapcsolatban.
8.7. Az adatok megismerésére jogosult személy:
Hozzáférési jogosultsággal
Hozzáférés módja
rendelkező munkakörök
ügyvezető
elektronikusan és papír alapon
a
kapcsolattartásra
kijelölt,
valamint arra egyéb a szerződés
teljesítéséhez kapcsolódó feladatok
(pl.
szerződés
előkészítés,
követelésbehajtás,
garanciák

elektronikusan és papír alapon

Végezhető adatkezelési műveletek
kapcsolattartás, tárolás, módosítás,
frissítés, törlés, ellenőrzés
kapcsolattartás, tárolás, módosítás,
frissítés, törlés, ellenőrzés
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intézése, stb.) végzésére joggal és
kötelezettséggel
rendelkező
munkavállaló
8.8. Az adatok forrása: az érintett általi megadás.
8.9. Adatfeldolgozók: Adatkezelő nem vesz igénybe ezen adatkezelés tekintetében adatfeldolgozót, ha ez mégis
indokolttá válik a folyamat során (pl. jogi képviselő, megbízó, szakértő, alvállalkozó igénybevétele), ez esetben erről
az érintett tájékoztatásra kerül legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor egyedi módon.
8.10. Az adatok felhasználása: Az Adatkezelő és Partnere között fennálló szerződéses jogviszony teljesítése.
8.11. Adattovábbítás: szabálysértési, polgári vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé,
illetve Adatkezelő jogi képviselője részére. A Társaság nem továbbít adatot Európai Unión kívüli ország részére.
8.12. Az átadott adatok köre: hatóságok, bíróságok adatigénylés iránti határozatában, megkeresésében foglaltak szerinti
adatok, valamint polgári eljárás esetén a szükséges (per)jogi nyilatkozat megtételéhez szükséges, illetve
jogszabályban (különösen a hatályos Pp.) előírt adatok.
8.13. Az adattovábbítás jogalapja: hatóságok, bíróságok
igényérvényesítés, mint a Adatkezelő jogos érdeke.

adatigénylés

iránti

határozata,

Adatkezelő

általi

8.14. A továbbított adatok címzettjei: az adatszolgáltatást kérő hatóságok, bíróságok, igényérvényesítésre illetékes és
hatáskörrel rendelkező bíróságok, hatóságok, illetve Adatkezelő jogi képviselője.
9. Adatkezelési tevékenység megnevezése: E B É D R E N D E L É S
9.1. Az adatok kezelésének célja: a gyermek részére étkezés biztosítása a szülő megrendelése alapján.
9.2. Érintettek köre

9.3. kezelt adatok

Minden természetes személy,
gyermek aki részére a szülő
étkezési szolgáltatást rendel
meg.

név
számlázási/levelezési cím
e-mail cím
kiválasztott étel fajtája, esetleges
étel allergiák
megrendelési napok száma

9.4. adatok célja
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
szolgáltatás
teljesítése
szolgáltatás
teljesítése

9.5. adatkezelés
jogalapja

önkéntes
hozzájáruláson alapul

9.6. Adatkezelés időtartama: a megrendelés teljesítését követően 1 év, illetve a hozzájárulás visszavonásáig.
9.7. Az adatok megismerésére jogosult személy:
Hozzáférési jogosultsággal
Hozzáférés módja
rendelkező munkakörök
ügyvezető
elektronikusan és papír alapon
az
étkezéssel
megrendeléseket
munkavállaló

kapcsolatos
intéző

elektronikusan és papír alapon

Végezhető adatkezelési műveletek
kapcsolattartás, tárolás, módosítás,
frissítés, törlés, ellenőrzés
kapcsolattartás, tárolás, módosítás,
frissítés, törlés, ellenőrzés

9.8. Az adatok forrása: az érintett általi megadás.
9.9. Adatfeldolgozó: Az étkezési szolgáltatást nyújtó Gyermekmenza Kft (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85.;
cégjegyzékszám: 01 09 171316; e-mail: info.obuda@gyermekmenza.hu; telefon: 06208527704; kapcsolattartó
beosztásának megjelölése: Kalász Adrienn adminisztrátor). Adatkezelő nem vesz igénybe ezen adatkezelés
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tekintetében egyéb adatfeldolgozót, ha ez mégis indokolttá válik a folyamat során (pl. jogi képviselő, megbízó,
szakértő, alvállalkozó igénybevétele), ez esetben erről az érintett tájékoztatásra kerül legkésőbb az adatfeldolgozás
megkezdésekor egyedi módon.
9.10. Az adatok felhasználása: A megrendelt étkezési szolgáltatás nyújtása.
9.11. Adattovábbítás: Az étkezési szolgáltató részére.
9.12. Az átadott adatok köre: Az étkezési szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, jelen 9.2. pontban felsorolt adatok,
kivéve az e-mail címet és telefonszámot.
9.13. Az adattovábbítás jogalapja: A szülő hozzájárulása az ebéd megrendelése útján.

10. Adatkezelési tevékenység megnevezése: P A N A S Z K E Z E L É S
10.1. Az adatok kezelésének célja: az érintett és a panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően
rögzítendő adatok felvétele és a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.
10.2. Érintettek köre
Minden természetes személy,
aki az Adatkezelő által nyújtott
szolgáltatásokkal kapcsolatban
az Adatkezelő (ide értve
munkavállalói,
megbízottjai)
magatartására, tevékenységére
vagy mulasztására vonatkozó
panaszát szóban vagy írásban
közölni kívánja.

10.3. kezelt adatok
név
telefonszám
e-mail cím
panasz beérkezésének időpontja
panasz azonosítója
a panaszbejelentés során
megadott személyes adatok
számlázási/levelezési cím
panaszolt termék/szolgáltatás
csatolt dokumentumok
maga a panasz és a panasz oka

10.4. adatok célja
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
azonosítás
azonosítás
azonosítás
kapcsolattartás
panasz kivizsgálása
panasz kivizsgálása
panasz kivizsgálása

10.5. adatkezelés
jogalapja

A panasz megtétele:
önkéntes
hozzájáruláson alapul,
de a kezelt adatok
vonatkozásában az
adatkezelés az 1997. évi
CLV. tv alapján kötelező

10.6. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a
felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján,
kötelezően.
10.7. Az adatok megismerésére jogosult személy:
Hozzáférési jogosultsággal
Hozzáférés módja
rendelkező munkakörök
ügyvezető
elektronikusan és papír alapon
a
panasz
kivizsgálásával,
kezelésével,
megválaszolásával,
illetve
ehhez
kapcsolódóan
kapcsolattartással megbízott, erre
kijelölt munkavállalók

elektronikusan és papír alapon

Végezhető adatkezelési műveletek
kapcsolattartás, tárolás, módosítás,
frissítés, törlés, ellenőrzés
kapcsolattartás, tárolás, módosítás,
frissítés, törlés, ellenőrzés

10.8. Az adatok forrása: az érintett általi megadás.
10.9. Adatfeldolgozók: Adatkezelő nem vesz igénybe ezen adatkezelés tekintetében adatfeldolgozót, ha ez mégis
indokolttá válik a folyamat során (pl. jogi képviselő, megbízó, szakértő, alvállalkozó igénybevétele), ez esetben erről
az érintett tájékoztatásra kerül legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor egyedi módon.
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10.10. Az adatok felhasználása: Az panaszos érintett panaszának kivizsgálása, megválaszolása, következmények
alkalmazása.
10.11. Adattovábbítás: szabálysértési, polgári vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.
A Társaság nem továbbít adatot Európai Unión kívüli ország részére.
10.12. Az átadott adatok köre: hatóságok, bíróságok adatigénylés iránti határozatában, megkeresésében foglaltak
szerinti adatok, valamint polgári eljárás esetén a szükséges (per)jogi nyilatkozat megtételéhez jogszabályban
(különösen a hatályos Pp.) előírt adatok.
10.13. Az adattovábbítás jogalapja: hatóságok, bíróságok adatigénylés iránti határozata, Adatkezelő általi
igényérvényesítés.
10.14. A továbbított adatok címzettjei: az adatszolgáltatást kérő hatóságok, bíróságok, igényérvényesítésre illetékes és
hatáskörrel rendelkező bíróságok, hatóságok.

11.

Adatkezelési tevékenység megnevezése: H Í R L E V É L K Ü L D É S E

11.1. Az adatok kezelésének célja: A feliratkozó érintett az érintett teljes körű általános, illetve személyre szabott
tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról,
elmaradásáról.
11.2. Érintettek köre
Minden
természetes
személy, aki az Adatkezelő
híreiről,
akcióiról, kedvezményeiről
rendszeresen
értesülni
kíván, ezért személyes
adatainak megadásával a
hírlevél
szolgáltatásra
feliratkozik.

11.3. kezelt
adatok
név
e-mail cím
érdeklődési kör

11.4. adatkezelés célja
azonosítás
hírlevél kiküldés
annak meghatározása, hogy az
érintett részére milyen tárgyú
és tartalmú hírlevél kerüljön
megküldésre

11.5. adatkezelés
jogalapja
A hírlevélre történő
feliratkozás
önkéntes
hozzájáruláson
alapul

11.6. Adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére törlésig, illetve a feliratkozás megerősítésének elmulasztásáig az
alábbiak szerint.
Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli a megadott személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevélről.
Figyelemmel a GDPR által bevezetett adatpontosság követelményére Adatkezelő 2 évente megerősítő e-mailt küld a
feliratkozott érintettek részére, melyben kéri az érintettek nyilatkozatát arról, hogy továbbra is fel kívánnak-e
iratkozni a hírlevélre. Amennyiben erre az e-mailre nem válaszol az érintett, ez esetben Adatkezelő a kézbesítést
követő 11. napon törli az érintettet a hírlevél listájáról.
11.7. Az adatok megismerésére jogosult személy:
Hozzáférési jogosultsággal
rendelkező munkakörök
ügyvezető
a hírlevél küldésére megbízott
munkavállaló
hírlevélre feliratkozók adatainak
nyilvántartásának
vezetésére
megbízott munkavállaló

Hozzáférés, adatkezelés módja
elektronikusan
elektronikusan
elektronikusan

Végezhető adatkezelési műveletek
hírlevél kiküldése, tárolás, módosítás,
frissítés, törlés, ellenőrzés
hírlevél kiküldése, tárolás, módosítás,
frissítés, törlés, ellenőrzés
tárolás, módosítás, frissítés, törlés,
ellenőrzés
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11.8. Az adatok forrása: az érintett általi megadás.
11.9. Adatfeldolgozók: Adatkezelő nem vesz igénybe ezen adatkezelés tekintetében adatfeldolgozót, ha ez mégis
indokolttá válik a folyamat során, ez esetben erről az érintett tájékoztatásra kerül legkésőbb az adatfeldolgozás
megkezdésekor egyedi módon.
11.10. Az adatok felhasználása: Amennyiben a fenti adatok megadására nem kerül sor, az érintett nem tudja a
szolgáltatást igénybe venni. Az adatok hírlevél útján történő tájékoztatásnyújtás érdekében kerülnek felhasználásra
11.11. Adattovábbítás: nem kerül sor, ha ez mégis indokolttá válik a folyamat során, ez esetben erről az érintett
tájékoztatásra kerül legkésőbb az adattovábbítás megkezdése előtt egyedi módon.
11.12. Az átadott adatok köre: nincsenek
11.13. Az adattovábbítás jogalapja: az érintett előzetes hozzájárulása.
11.14. A továbbított adatok címzettjei: amennyiben sor kerül erre a jövőben, erről egyedi módon tájékoztatásra
kerülnek az érintettek.
12.

Adatkezelési tevékenység megnevezése: Ü Z L E T I L E V E L E Z É S
Adatkezelő és szerződéses partnerei között a megkötni tervezett, illetve megkötött szerződés, valamint az abból
eredő követelésekkel és jogokkal kapcsolatos levelezést – továbbiakban: üzleti levelezés – (akár elektronikus,
akár papír alapú) a felek megállapodásai, valamint tájékoztatás megadásának igazolása, továbbá esetleges
igényérvényesítés esetén a jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő kérdések igazolása, a jogviszonnyal
kapcsolatban megbeszéltek rekonstruálhatósága érdekében az alábbiakban meghatározottak szerint megőrzi.

12.1. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő és szerződéses Partnere között fennálló szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos
egyeztetések tartalmának igazolása, visszakereshetőségének biztosítása esetleges bizonytalanság, vagy vita, illetve
jogvita tisztázása, eldöntése és a valóság bizonyítása érdekében.
12.2. Érintettek köre
Minden
természetes
személy, aki a Partner
részéről levelezést folytat
Adatkezelővel a Partner
és
az
Adatkezelő
jogviszonyával
kapcsolatban.

12.3. kezelt adatok
név
telefonszám (amennyiben ez
szerepel az eredeti e-mailben)
e-mail cím
munkakör, beosztás
(amennyiben ez szerepel az
eredeti e-mailben)
levél tartalma (elektronikus
vagy papír alapú)

12.4. adatok
célja
azonosítás
azonosítás

12.5. adatkezelés jogalapja

azonosítás
azonosítás

bizonyítás, vita,
jogvita tisztázása

GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b)
pontja, azaz az adatkezelés olyan
szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben az érintett az egyik fél,
vagy a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére
történő lépések megtételéhez
szükséges, továbbá az adatkezelés
alapja az Adatkezelő jogos érdeke
is (GDPR 6. cikk (1) f) pont)

12.6. Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig, illetve egyedi esetben, amennyiben az adatok megőrzéséhez a
Társaságnak jogos érdeke fűződik, akkor a jogos érdek fennállásáig. Ez utóbbi esetben a Társaság külön tájékoztatja
az érintettet a jogos érdekről és az adatok megőrzésével kapcsolatban.
12.7. Az adatok megismerésére jogosult személy:
Hozzáférési jogosultsággal
Hozzáférés módja
rendelkező munkakörök
ügyvezető
elektronikusan és papír alapon

Végezhető adatkezelési műveletek
megtekintés, gyűjtés, rögzítés, tárolás,
rendezés, keresés, frissítés, törlés,
ellenőrzés,
továbbítás,
zárolás,
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a
kapcsolattartásra
munkavállaló

kijelölt

elektronikusan és papír alapon

megsemmisítés,
következtetés
levonás
megtekintés,
keresés,
rögzítés,
tárolás,
rendezés,
következtetés
levonás

12.8. Az adatok forrása: az érintett általi megadás.
12.9. Adatfeldolgozók: Adatkezelő nem vesz igénybe ezen adatkezelés tekintetében adatfeldolgozót, ha ez mégis
indokolttá válik a folyamat során (pl. jogi képviselő, megbízó, szakértő, alvállalkozó igénybevétele), ez esetben erről
az érintett tájékoztatásra kerül legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor egyedi módon.
12.10. Az adatok felhasználása: Az Adatkezelő és partnere között fennálló, illetve létrehozandó, vagy megszűnt
szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban kerülhet felhasználásra.
12.11. Adattovábbítás: szabálysértési, polgári vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé,
illetve Adatkezelő jogi képviselője részére. A Társaság nem továbbít adatot Európai Unión kívüli ország részére.
12.12. Az átadott adatok köre: hatóságok, bíróságok adatigénylés iránti határozatában, megkeresésében foglaltak
szerinti adatok, valamint polgári eljárás esetén a szükséges (per)jogi nyilatkozat megtételéhez szükséges, illetve
jogszabályban (különösen a hatályos Pp.) előírt adatok.
12.13. Az adattovábbítás jogalapja: hatóságok, bíróságok adatigénylés iránti határozata, Adatkezelő általi
igényérvényesítés, mint a Adatkezelő jogos érdeke.
12.14. A továbbított adatok címzettjei: az adatszolgáltatást kérő hatóságok, bíróságok, igényérvényesítésre illetékes és
hatáskörrel rendelkező bíróságok, hatóságok, illetve Adatkezelő jogi képviselője.
13.

Adatkezelési tevékenység megnevezése: A B I L I M B Ó H Á Z A I N T E R N E T E S O L D A L A I V A L K A P C S O L A T O S
ADATKEZELÉSEK

Az Adatkezelőre vonatkozó információk a www.bilimbo.com internetes oldalon érhetőek el, melyre vonatkozó
adatkezelési
tájékoztatást
a
http://www.bilimbo.com/files/3215/3011/9469/Mesevarazs_Kft_adatkezelesi_tajekoztato.pdf
linken
érhetnek el az érintettek. Kérjük, hogy a tájékoztatót szíveskedjenek elolvasni.
Ezen túlmenően az alábbi internetes oldalakon van jelen Adatkezelő, mely oldalak adatkezelési tájékoztatói az alábbi
linken érhetőek el:
YouTube: YouTube LLC, whose principal place of business is at 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United
State További információkat a YouTubehoz kapcsolódó adatkezelési szabályzat webhelyén talál:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Instagram: Az adatkezelő elérhetőségéről, valamint
https://help.instagram.com/519522125107875 linken talál.

az

adatkezelési

tájékoztatóról

információt

a

Facebook: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland. További információkat a
Facebook adatkezelési szabályzatának webhelyén, a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen találhat.
Google+: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. További információkat a Google
adatvédelmi irányelveinek webhelyén, a https://www.google.com/privacy címen találhat.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, tekintettel arra, hogy az előzőleg felsorolt szolgáltatók szerverei nem feltétlenül
vannak Magyarországon, ezért előfordulhat, hogy a jelen pontban felsorolt adatok továbbításra kerülnek
Magyarországon kívüli, külföldi országba. Ezzel kapcsolatos részleteket az előzőleg felsorolt linkeken elhelyezett
tájékoztatókból ismerheti meg.
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14.

Adatkezelési tevékenység megnevezése: F E L V É T E L R E J E L E N T K E Z Ő M U N K A V Á L L A L Ó K A D A T A I N A K
KEZELÉSE

14.1. Az adatkezelés célja: alkalmas jelölt kiválasztása az üres pozíció betöltése és szerződéskötés érdekében.
14.2. Érintettek
köre

Minden természetes
személy,
aki
az
Adatkezelővel
kapcsolatba
lép
állásra
való
jelentkezés
érdekében.

14.3. kezelt adatok
név
telefonszám
e-mail cím
Jelölt által megküldött
önéletrajzban, motivációs
levélben, illetve egyéb
kapcsolódó iratban feltüntetett
személyes adatok
az állásinterjún esetlegesen
rögzített értékelések
referenciaként
megjelölt
személyek adatai

14.4. adatok
célja
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
kiválasztás

kiválasztás
kiválasztás

14.5. adatkezelés jogalapja
az érintett előzetes tájékoztatáson
alapuló
önkéntes,
kifejezett
hozzájárulása
(felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy
a hozzájárulás visszavonása nem érinti
az azt megelőző időszak tekintetében
az adatkezelés jogosságát)
és
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával
összhangban Társaság jogos érdeke
ahhoz, hogy a munkakör ellátására
alkalmas jelölt kerüljön kiválasztásra
és így az üres pozíció megfelelő
személlyel kerüljön betöltésre

14.6. Az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig, azaz a meghirdetett pozíció betöltését, azaz a felvett jelölt és a
Társaság közötti munkaszerződés aláírását, illetve a jelentkezés visszavonását, vagy az álláshirdetés törlését követő
legkésőbb 2 munkanapon belül, kivéve, ha a ki nem választott jelölt külön hozzájárulását adta a személyes
adatainak kezeléséhez abból a célból, hogy a Társaság a jelölttel kapcsolatba tudjon lépni, hogy számára megfelelő
állást ajánljon fel. Ez utóbbi esetben a jelentkezőre vonatkozó személyes adatok a hozzájárulás megadását követő 2
év elteltével kerülnek törlésre.
14.7. Kik az adatok megismerésére jogosult személyek?
Hozzáférési
jogosultsággal
rendelkező munkakörök
ügyvezető

Hozzáférés módja

Végezhető adatkezelési műveletek

elektronikus úton vagy papír alapon

adatok megtekintése, referenciák,
szakmai közösségi oldalon elérhető
publikus információk megtekintése,
tárolása, rögzítése, nyilvántartása,
kiválasztás
elvégzése,
törlés,
módosítás, ellenőrzés

14.8. Az adatok forrása: a jelölt közvetlen (jelentkezés megküldése.
14.9. Az adatok felhasználása: pozíció betöltése érdekében azok megtekintése, értékelése, a megfelelő jelölt
kiválasztása szerződéskötés érdekében.
14.10. Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé. A
Társaság nem továbbít adatot Európai Unión kívüli ország részére. Amennyiben szükséges alkalmasági vizsgálat
lefolytatása, az erre tekintettel továbbított adatok köre, az adatok címzettje, az adatfeldolgozó személye, az
adattovábbítás célja, jogalapja és azok törlése tekintetében az érintettek külön előzetesen tájékoztatásra kerülnek.
14.11. Az átadott adatok köre: hatóságok, bíróságok adatigénylés iránti határozatában, megkeresésében foglaltak
szerinti adatok. Alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez szükséges adatok.
14.12. Az adattovábbítás jogalapja: hatóságok, bíróságok adatigénylés iránti határozata. Jogszabályon alapuló
alkalmassági vizsgálat elvégzése esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, amennyiben nem jogszabályon alapuló
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alkalmassági vizsgálatra kerül sor, ez esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a Társaság jogos érdeke
ahhoz, hogy a jelöltek alkalmasságának felmérése szakmailag megfelelően történjen meg.
14.13. A továbbított adatok címzettjei: az adatszolgáltatást kérő hatóságok, bíróságok. Az alkalmassági vizsgálatot
elvégző harmadik személy.
15.

Adatkezelési tevékenység megnevezése: S Z Ü L Ő I C S O P O R T O N B E L Ü L A S Z Ü L Ő K E L É R H E T Ő S É G É E K
MEGOSZTÁSA

15.1. Az adatkezelés célja: A szülők közötti kommunikáció, valamint a szülők és az Adatkezelő közötti kommunikáció
könnyítése, egyszerűsítése.

15.2. Érintettek köre

15.3. kezelt adatok

Minden
természetes
személy
szülő,
aki
hozzájárulását
adja
ahhoz, hogy Adatkezelő
megossza
az
elérhetőségét a szülői
csoporton belül.

15.4. adatok célja

név

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

15.5. adatkezelés
jogalapja
az érintett önkéntes
hozzájárulása
az érintett önkéntes
hozzájárulása
az érintett önkéntes
hozzájárulása

15.6. Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
15.7. Az adatok megismerésére jogosult személy/adatok címzettje:
Hozzáférési jogosultsággal
Hozzáférés módja
rendelkező munkakörök
ügyvezető
elektronikus, vagy papír alapú

a
megosztásra
munkavállaló

kijelölt

elektronikus, vagy papír alapú

Végezhető adatkezelési műveletek
megtekintés, szülői csoporton belüli
megosztás, közzététel, nyilvántartás,
tárolás, törlés
megtekintés, szülői csoporton belüli
megosztás, közzététel, nyilvántartás,
tárolás, törlés

15.8. Az adatok forrása: az érintett által közvetlen megadás.
15.9. Adatfeldolgozók: Adatkezelő nem vesz igénybe ezen adatkezelés tekintetében adatfeldolgozót, ha ez mégis
indokolttá válik a folyamat során, ez esetben erről az érintett tájékoztatásra kerül legkésőbb az adatfeldolgozás
megkezdésekor egyedi módon.
15.10. Az adatok felhasználása: Közvetlen kommunikáció elősegítése, szülők tájékoztatása.
15.11. Adattovábbítás: nem továbbítja ezen adatokat, kivéve, ha ezt jogszabályi kötelezettsége indokolja (pl.
szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé). A Társaság nem továbbítja
az adatot Európai Unión kívüli ország részére.
15.12. Az átadott adatok köre: hatóságok, bíróságok adatigénylés iránti határozatában, megkeresésében foglaltak szerinti
adatok.
15.13. Az adattovábbítás jogalapja: hatóságok, bíróságok adatigénylés iránti határozata.
15.14. A továbbított adatok címzettjei: az adatszolgáltatást kérő hatóságok, bíróságok.
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C.

EGYÉB TUDNIVALÓK

1. Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?
Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a
Tájékoztatóban az egyes adatkezeléseknél meghatározott, az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben
az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.
Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az
adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és
érintett az adattovábbításhoz hozzájárult. Adatkezelő a Partnereket elérhető hirdetmény vagy tájékoztató útján is
megnevezheti.
Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.
Amennyiben az Adatkezelő által a Partnerei számára végzett adatfeldolgozási tevékenység megköveteli, úgy az Adatkezelő
adatokat továbbíthat hatóságok, jogszabályban vagy adatfeldolgozási szerződésben meghatározott személyek felé. Ebben
az esetben az érintettek tájékoztatást a Partnernek, mint adatkezelőnek kell megtennie.
2. Mely adatfeldolgozókat veszi igénybe Adatkezelő jelenleg?
Adatfeldolgozó megnevezése
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám
székhely
adószám
KSH szám
e-mail cím
Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás megnevezése

Adatfeldolgozó megnevezése
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám
székhely
adószám
KSH szám
e-mail cím
Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás megnevezése
Adatfeldolgozó megnevezése

MESEVARÁZS Programszervező és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-724333
1022 Budapest, Pajzs u. 1. fszt. 1.
13221326-2-41
13221326-9329-113-01
bilimbo@bilimbo.com
weboldal
(bilimbo.com)
üzemeltetője,
online
megkeresésekkel kapcsolatos adatkezelés
Datacast
Rendszerház
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
01-09-924428
1094 Budapest, Balázs Béla utca 18., Magyarország
14883987-2-43
14883987-6209-113-01
info@datacast.hu
webhosting

cégjegyzékszám/nyilvántartási szám
székhely
adószám
KSH szám
e-mail cím
Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás megnevezése

Digitnaplo Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
19-09-513929
8272 Balatoncsicsó, Rozmaring utca 8.
23320440-1-19
23320440-9001-113-19
info@digitnaplo.hu
ebédnyilvántartás

Adatfeldolgozó megnevezése
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám
székhely

Kovács Zoltán e.v.
2073438
8272 Balatoncsicsó, Rozmaring utca 8.
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adószám
KSH szám
e-mail cím
Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás megnevezése

54179374-1-39
54179374631123119
info@digitnaplo,hu
ebédnyilvántartás

Adatfeldolgozó megnevezése
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám
székhely
adószám
KSH szám
e-mail cím
Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás megnevezése

E.G.I. Kontrolling Számviteli és Adótanácsadói
Korlátolt Felelősségű Társaság
01-09-963724
1123 Budapest, Alkotás utca 33. II. em. 22.
12895889243
12895889-6920-113-01
iroda@egikontrolling.hu
bérszámfejtési szolgáltatások

Adatfeldolgozó megnevezése
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám
székhely
adószám
KSH szám
e-mail cím
Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás megnevezése

Adó-Inform Kft.
01-09-963724
1125 Budapest, Gyöngyvirág u 21.
12959217-3-43
12959217-7412-113-01
fezler.geza@adoinform.hu
könyvelési szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám
székhely
adószám
KSH szám
e-mail cím
Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás megnevezése

InfoCentrum Szoftver Stúdió Bt.
14 06 305062
7400 Kaposvár, Fő utca 70. 3. em. 3.
29065022214
29065022-5829-117-14
info@infocentrum.hu
számlázóprogram

Adatfeldolgozó megnevezése
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám
székhely
adószám
KSH szám
e-mail cím
Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás megnevezése

SCORT Busz Korlátolt Felelősségű Társaság
13 09 190382
Páty, Gyöngyvirág út, 2071
26191188213
26191188-4939-113-13
info@scort.hu
busszolgáltatás, szállítás

Adatfeldolgozó megnevezése
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám
székhely
adószám
e-mail cím
Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás megnevezése

BHRG Alapítvány

Adatfeldolgozó megnevezése
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám
cím
adószám
e-mail cím
Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás megnevezése

Varázsműhely Bt/képviseli Czirják Helga
1089 Bp, Gaál Mózes u.5-7.
22101604-2-42
czirjakhelga@gmail.com
állatasszisztált kutyaterápia

Adatfeldolgozó megnevezése
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám

Vitadent Péusz Bt./ képviseli Zsolnai Őzike
ozike.zsolnai@gmail.com

1037 Budapest, Erdőalja u. 176.
kozpont@bhrg.hu
TSMT torna terápia

27

cím
adószám
e-mail cím
Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás megnevezése

1125 , Bp. György Aladár u. 43.
29074817-1-43

Adatfeldolgozó megnevezése
cégjegyzékszám/nyilvántartási szám
székhely
adószám
KSH szám
e-mail cím
Adatkezelő részére nyújtott szolgáltatás megnevezése

ARCZ Informatika Bt.
01-06-787383
1119 Budapest, Fejér Lipót utca 63.
24784614-1-43
24784614-6311-117-01
racz@arcz.hu
IT szolgáltatás

angol nyelvtanár

3. Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?
Az adatbiztonság követelményének teljesítése érdekében Társaságunk a tudomány és technika mindenkori
állásának, valamint ezekre fordítandó ésszerű költségek figyelembevételével meghatározott, magas szintű rendszerbe
épített biztonsági intézkedéseket valósított meg (mind informatikai, mind fizikai tekintetben), így biztosítva a
személyes adatok kezelésének megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését. Az adatbiztonsági intézkedések célja,
hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való
jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.
A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket, illetve
egyéb módszereket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 az arra feljogosított számára hozzáférhető legyen;
 hitelessége és hitelesítése biztosított legyen;
 változatlansága igazolható legyen;
 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen;
 továbbítására az érintett hozzájárulása esetén, jogainak és az adatoknak a sérelme nélkül, biztonságosan és
bizalmasan, erre alkalmas informatikai rendszer útján kerüljön sor az előzetes tájékoztatásnak megfelelő célból és
mértékben.
 a kezelt személyes adatok külön adatállományokban, más megadott adatoktól elkülönítetten kerülnek tárolásra és
ezeket az állományokat az erre feljogosított munkavállalók ismerhetik meg.
A Társaság a nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében, az adatkezeléssel
kapcsolatos kockázatokhoz igazodó védelmi szintet biztosító, – a technika mindenkori fejlettségét figyelembe vevő –
megoldásokkal (így a főbb intézkedések e körben különösen: jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosít – szoftverek
és hardverek fizikai és hálózati védelme –, az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedéseket
vezetett be – biztonsági mentések, ezek elkülönített tárolása –, vírusok elleni védelem, adatállományok fizikai és
elektronikus védelme – archiválás, temészeti károkkal szembeni fizikai védelem –), illetve szervezeti és szervezési
intézkedésekkel (így a főbb intézkedések e körben különösen: konkrétan meghatározza, hogy ki milyen adaton végezhet
adatkezelési műveleteket, ki milyen adathoz férhet hozzá, a hozzáférési jogosultságok a szükségesség és arányosság
figyelembe vételével került meghatározásra, adatkezeléssel kapcsolatos követhető és naprakész nyilvántartásokat vezet,
az adatok valamennyi módosítását és annak időpontját nyilvántartja, a hibás adatokat az érintett kérése alapján
megfelelő határidőn belül törli, külön e-mail címet üzemeltet az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésekhez, adatvédelmi
incidensre vonatkozólag kidolgozta a rendszerbe épített, jogszabálynak megfelel belső eljárási rendet, ezen rendszerszintű
intézkedések ellenőrzését 3 havonta elvégzi) biztosítja, hogy a tárolt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá,
valamint azokat jogosulatlanul megváltoztatni, továbbítani, nyilvánosságra hozni, törölni, vagy megsemmisíteni ne
lehessen, valamint azok – kivéve ha törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek az érintetthez rendelhetők illetve
vele összekapcsolhatók. A védelem kiterjed továbbá a nem szándékos megsemmisülés, sérülés, illetve az alkalmazott
technika megváltozásából adódó hozzáférhetetlenné válás megakadályozására is. A folyamatba épített garanciák
biztosítása körében Adatkezelő álnevesítést alkalmazhat, ha azt vonatkozó jogszabály nem zárja ki és összhangban van
az adatkezelés jogalapjával és céljával. Amennyiben Társaságunk álnevesítést alkalmaz, erről külön szabályzatban
rendelkezik, mely jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletévé válik.
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4. Tájékoztatás a fogalmakról
A jelen adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott
fogalmak szerint kell értelmezni.
Fogalom
Adatfeldolgozó

Jogszabályi meghatározás
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi
szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely
az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

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;

Adatkezelési
tevékenység
–

Adatkezelő

Adatkezelés
korlátozása
(zárolás)
Adattovábbítás
Adatvédelmi
incidens

Álnevesítés

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi
szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a
személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az
adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az
adatkezelő
kijelölésére
vonatkozó
különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja
a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozása céljából
harmadik fél számára adat átadása, illetve
hozzáférhetővé tétele
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
a személyes adatok olyan módon történő kezelése,
amelynek következtében további információk
felhasználása nélkül többé már nem állapítható
meg, hogy a személyes adat mely konkrét

Összefoglaló magyarázat
aki részére adatokat továbbít Adatkezelő az
általa meghatározott célból történő adatkezelési
műveletek végzése érdekében. Ilyen például a
könyvelő.
Adatkezelő
adatvédelmi
portfóliójának
kialakítása során akként bontotta szét első
lépésben az adatkezeléseket, hogy azok belső
jogviszonykkal kapcsolatos adatkezelések (pl. a
munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos
adatok kezelése bérszámfejtés, stb.), vagy külső
jogviszonyokkal kapcsolatos adatkezelések (Pl.
Partner természetes személy kapcsolattartója
adatainak kezelése szerződésteljesítése kapcsán,
hírlevélküldés), vagy ezen csoportosításba be
nem sorolható adatkezelések (Pl. hírlevél küldés,
weboldallal
kapcsolatos
adatkezelés,
kamerarendszer használata, stb.).
Az adaton végzett bármilyen művelet, illetve
ezek összessége. Pl. adat,- felvétel, -rögzítés,gyűjtés,rendszerezés,tárolás,megváltoztatás,- felhasználás,- lekérdezés,továbbítás,nyilvánosságra
hozatal,összekapcsolás,zárolás,törlés,megsemmisítés. Felvétel készítés, betekintés,
stb.
A Meseváros Kft.

–
Adatok átadása Adatkezelőn és Érintetten kívüli
személy részére
Pl: olyan körlevél küldése, melyben látható
minden címzett számára valamennyi címzett email címe, adatok megsemmisülése, adatlopás

Pl: kód generálása és alkalmazása adott érintett
tekintetében.
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Címzett

Harmadik fél

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;
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 2016.5.4. HU Az Európai Unió
Hivatalos Lapja L 119/33 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;
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;

Munkavállaló

–

Nyilvántartási
rendszer

a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi
szempontok szerint – tagolt állománya, amely
meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Pl: bíróság, rendőrség

ilyennek minősül egy másik adatkezelő, vagy
bíróság, hatóság

Adatkezelő részére munkaviszony, megbízási
jogviszony,
vagy
egyéb
közreműködői
jogviszony alapján az Adatkezelő által végzett
gazdasági
tevékenységgel
kapcsolatban
feladatokat
végez,
mely
személyért
meghatározott jogszabályok alapján Adatkezelő
felelősséggel tartozik. Azon munkavállalók, akik
közvetlenül személyes adatok kezelését végzik
adatgazdának tekintendők és kötelesek a
vonatkozó jogszabályokat és szabályzatokat,
tájékoztatókat betartani eljárásuk során.
Társaság által vezetett nyilvántartások pl.
adatkezelési
incidens
nyilvántartás,
adattovábbítási nyilvántartás).
A
NAIH
nyilvántartási
és
bejelentési
kötelezettség
tekintetében
az
alábbi
iránymutatást tette, melynek megfelelően jár el
Adatkezelő: „Az általános adatvédelmi rendelet
(GDPR) nem tartalmaz az Irányelv, illetve az
Infotv. szabályozásához hasonló, a tagállami
hatóságok által vezetendő országos adatvédelmi
nyilvántartásra vonatkozó szabályozást, tehát a
nyilvántartásba történő bejelentési kötelezettség
2018.
május
25.
napjától
megszűnik.
Az általános adatvédelmi rendelet két esetben ír
elő bejelentési kötelezettséget: az adatvédelmi
tisztviselő nevét és elérhetőségét, továbbá az
adatvédelmi incidenseket kell az illetékes
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hatóságnak bejelenteni. A Hatóság a honlapján
ezekre külön felületet fog biztosítani.
Az általános adatvédelmi rendelet 30. cikke
szerint az adatkezelők, illetve adatfeldolgozók
kötelezettsége, hogy az általuk végzett
adatkezelési
tevékenységekről
vezessenek
nyilvántartást.
Ez azt fogja jelenteni, hogy az adatkezelőknek,
adatfeldolgozóknak saját maguknak kell
nyilvántartaniuk az adatkezeléseiket, azokat
azonban nem kell bejelenteniük a Hatóság felé.„
az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban
álló személyek, akik vagy Adatkezelő
szolgáltatásait veszik igénybe, vagy a
szolgáltatások teljesítésében működnek közre,
vagy akik az Adatkezelő részére végeznek
szolgáltatásokat és akik részére az Adatkezelő
hozzájárulás alapján adatokat továbbít/hat.

Partner
–

Profilalkotás

Személyes adat

személyes adatok automatizált kezelésének
bármely olyan formája, amelynek során a személyes
adatokat valamely természetes személyhez fűződő
bizonyos személyes jellemzők értékelésére,
különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági
helyzethez, egészségi állapothoz, személyes
preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,
viselkedéshez,
tartózkodási
helyhez
vagy
mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy
előrejelzésére használják
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;

–

Pl: név, telefonszám, e-mail cím (akár
munkahelyi e-mail cím is), IP cím, bankszámla
adatok, érintettről levont következtetés, stb.

5. Tájékoztatás az Adatkezelő adatkezelési portfóliójáról
DOKUMENTUM MEGNEVEZÉSE
BELSŐ ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (BELSŐ,
MUNKAVISZONNYAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS) ÉS TÁJÉKOZTATÓ
MUNKAKÖRI LEÍRÁSOKBAN AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ
FELADATOK
MUNKATÁRSAK NYILATKOZATAI

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
ADATVÉDELMI INCIDENS SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ (A TÁRSASÁG

DOKUMENTUM ELÉRHETŐSÉGE
(elektronikus és papír alapú)
1037 Budapest, Bécsi út 268. fszt 1.
székhelyen
1037 Budapest, Bécsi út 268. fszt 1.
székhelyen
1037 Budapest, Bécsi út 268. fszt 1.
székhelyen
1037 Budapest, Bécsi út 268. fszt 1.
székhelyen
1037 Budapest, Bécsi út 268. fszt 1.
székhelyen
1037 Budapest, Bécsi út 268. fszt 1.

szám alatti
szám alatti
szám alatti
szám alatti
szám alatti
szám alatti
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KÜLSŐ JOGVISZONYAIVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS)

WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ
TÁJÉKOZTATÓ, MELY A WEBOLDAL ÜZEMELTETŐJE ÁLTAL

székhelyen
http://www.bilimbo.com/impresszum

KÉSZÍTETT TÁJÉKOZTATÓBAN ÉRHETŐ EL

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA
ADATTOVÁBBÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
ADATVÉDELMI INCIDENSEK NYILVÁNTARTÁSA
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATOK

ADATVÉDELMI SZERVEZET LEÍRÁSA
ADATFELDOLGOZÁSI SZERZŐDÉSEK

1037 Budapest,
székhelyen
1037 Budapest,
székhelyen
1037 Budapest,
székhelyen
1037 Budapest,
székhelyen
1037 Budapest,
székhelyen
1037 Budapest,
székhelyen

Bécsi út 268. fszt 1. szám alatti
Bécsi út 268. fszt 1. szám alatti
Bécsi út 268. fszt 1. szám alatti
Bécsi út 268. fszt 1. szám alatti
Bécsi út 268. fszt 1. szám alatti
Bécsi út 268. fszt 1. szám alatti

6. Jelen Tájékoztató módosításainak jegyzéke
Dokumentum verzió
száma
1. verzió
2. verzió

Hatályba lépés napja

Módosítás rövid leírása

2018.05.25.
2018.

létrehozás
frissítés

Jóváhagyó személye és
tisztsége
Berdó Andrea ügyvezető
Berdó Andrea ügyvezető

7. Adatkezelő nyilatkozatai
A Társaság kiemelten kezeli a személyes adatok védelmét, az érintettek teljeskörű és könnyen érthető (világosan és
egyszerű nyelvezettel megfogalmazott) tájékoztatására törekszik, biztosítja az érintettek magánszférájának és jogainak
érvényesülését, valamint jogainak gyakorlását. Ennek érdekében (már az adatgyűjtés megkezdése előtt) egyértelműen
meghatározott, jogszerű célból kezel a szükséges minimumra korlátozott, releváns adatot. Továbbá az adatok tárolását a
lehető legrövidebb időtartamra korlátozza és ezt törlési, illetve rendszeres felülvizsgálati határidők megállapításával
garantálja.
A Társaság adatot kizárólag abban az esetben kezel, amennyiben az adatkezelés célját egyéb eszközzel észszerű módon
nem lehetséges elérni, és kiemelt figyelmet fordít a pontatlan személyes adatok helyesbítésére, illetve törlésére.
A Társaság biztosítja az érintettek számára a folyamatos és egyszerű hozzáférést a mindenkor hatályos, jogszabályoknak
és ajánlásoknak megfelelő szabályzatokhoz és tájékoztatókhoz, továbbá adatkezeléssel kapcsolatos vezetői utasításokhoz,
iránymutatásokhoz.
A Társaság szigorú technikai és szervezési intézkedéseket vezetett be belső szabályzatot alkotott az adatvédelmi
incidensek (adat sérülése, megsemmisülése, jogosulatlan módosítása, törlése, elvesztése, nyilvánosságra hozatala,
terjesztése, ahhoz való jogtalan hozzáférés) elkerülése és kezelése érdekében.
Társaságunk a vonatkozó jogszabályok által megkívánt adatkezelési nyilvántartásokat vezet (adattovábbításról,
adatvédelmi incidensekről, adatok módosításáról, adatkezelési portfólióról, adatkezelésekről, stb.)
Adatkezelő kijelenti, hogy a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb
belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja Adatkezelő.
Kelt: 2018. szeptember 03.
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_

________Berdó Andrea____
ügyvezető
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