Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
elfogadásra került az ADÓ Comfort Kft 2022. augusztus 31.-én megtartott
taggyűlésén a 3/2022.08.31. számú határozattal
I. A szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy biztosítsa a személyes adatok a GDPR szerinti
védelmének
érvényesülését,
az
információs
önrendelkezési
jog
megvalósulását, továbbá, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adatok
tekintetében meghatározza az adatkezelés során irányadó adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályokat.
II. Irányadó jogszabályok
Az adatkezelőnek az adatkezelése során az alábbi jogszabályokban foglaltak
szerint kell eljárnia:
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről és
védelméről ( továbbiakban GDPR)
 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
III. Értelmező rendelkezések
A GDPR-ban meghatározott fogalmak, amelyek közül jelen szabályzat
jellegével összhangban az alábbi fogalmak emelendők ki:
 személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a
természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó
egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon
automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet
vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok
kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami
jog is meghatározhatja;
 címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes
adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi
szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz,
nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek
általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és
megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel
az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez;
IV. Az adatkezelés alapelvei
 Az adatkezelő az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen,
valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség,
tisztességes eljárás és átláthatóság).
 Az adatkezelő a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott,
egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a
célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség).
 Az adatkezelő az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően
és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság).
Ennek megfelelően az adatkezelő nem gyűjt és nem tárol több adatot,
mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül
szükséges.

 Az adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az
érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak
eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott
tárolhatóság).
V. Az érintett jogai és azok érvényesítése
Az adatkezelő a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja
az érintettek számára.
Tájékoztatáshoz való jog
A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában
megilleti az érintettet.
Az adatkezelő tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában,
világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek
számára.
Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az
elektronikus utat is – kell megadni.
Tájékoztatás az érintett kérésére
Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon
igazolták az érintett személyazonosságát.
A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen
ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy az adatkezelő, figyelemmel a kért információ
vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó
adminisztratív költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az
adatkezelőt terheli.
Hozzáférés joga
A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az
érintettet.
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
hozzáférést kapjon.

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.
Helyesbítéshez való jog
A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában
megilleti az érintettet.
Az adatkezelő, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem
nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes
adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet
automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó
személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
o a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből
azokat gyűjtötték vagy kezelték;
o az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását
o az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen
Amennyiben az adatkezelőhöz törlési kérelem érkezik, az adatkezelő első
lépésként megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól
származik-e.
Amennyiben az adatkezelőnek eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy
köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes
adatbázisból törlésre kerüljön.

