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ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
1.

Bevezetés

Az Extreme Digital
89-95. X. ép., cégjegyzékszám: 01-10-045869
szabályzatban (a tovább
Szabályzat

(székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út
a jelen adatvédelmi

adatvédelmi szabályoknak.
Szabályzat egyoldalú megváltoztatására annak érdekében, hogy az
szolgáltatásainak megváltozásával kapcsolatos módosításokat is. A jelen Szabályzat változásairól, a
változ
tájékoztatjuk az érintetteket a www.edigital.hu honlapon.
Amennyiben kérdése merül fel a jelen Szabályzattal kapcsolatban, kérjük, írja meg nekünk a
gdpr@edigital.hu e-mail címre é
A jelen Szabályzat és
annak mindenkori módosításai megtalálhatóak a www.edigital.hu/altalanosadat címen.
A jelen

jogszabályokra:


ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályo




GDPR
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Infotv
Ptk
Grt













szolgáltatások egyes kérdése
a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-

Eker. tv

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.
Szvtv
Számv. tv
Art.
a postai szolgálta

Posta tv
Hpt

és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet Fgy.
NGM rend
a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos
Klímagáz rend.
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2.

Fogalom-meghatározások

adatfeldolgozó

adatkezelés

adatállományokon automatizált vagy nem automatizált

tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatkezelés korlátozása
céljából;
adatk
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy hazai jog határozza meg, az
meghatározhatja;
adatvédelmi incidens
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
álnevesítés
bbi
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét
természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai
és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes
személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
biometrikus adat
minden olyan sajátos technikai eljárásokkal
természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat. A
fényképek kezelését nem szükséges szisztematikusan különleges adatkezelésnek tekinteni, mivel azokra
csak azokban az esetekben vonatkozik a biometrikus adatok fogalommeghatározása, amikor a

címzett
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 hazai joggal összhangban férhetnek

szabályoknak;
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cookie
(munkamenet vagy más néven session) cookie-k
-k, amelyek hosszabb ideig maradnak az
érintett eszközén (ez függ az érintett eszközének beállításaitól is);
egészségügyi adat
etes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó
személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra
vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
érintett
- közvetlenül vagy közvetve - azonosítható személy,
amely mindig egy meghatározott személy kell, hogy legyen. Kizárólag természetes személyek
z adatvédelem csak a természetes személyek

érintett hozzájárulása
ezeléséhez;
harmadik fél
ó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak;
harmadik ország
tagállama. Az Európai Unió tagállamai köthetnek olyan nemzetközi megállapodásokat, amelyek
továbbítására, ha e megállapodások nem érintik a GDPR vagy az uniós jog egyéb rendelkezéseit;
s adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az
egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy
közös gazd

profilalkotás

olyan formája, amelynek során a

különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes
z, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy
;
szaküzlet
www.edigital.hu/szakuzlet-informaciok
személyes adat
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
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valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó
az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online
azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például
rádiófrekvenciás azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi
azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók a
természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására;
nemzetközi szervezet
tozó szervezet vagy annak alárendelt
szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre, vagy
amely ilyen megállapodás alapján jött létre;
nyilvántartási rendszer
centralizált, decentralizált vagy
funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek
alapján hozzáférhet ;
vállalkozás
formájától, i
egyesületeket is;
a

üzemeltetési

szükségessé (különösen, de nem kizáróla
és a
webáruházhoz kapcsolódó, az ügyfelek hozzájárulásán alapuló retargeting viselkedési alapú reklámozási,
illetve profilalkotási tevékenységet

kapcsán senki nem utasíthatja,
feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsájtható el és nem is szankcionálható. Az adatvédelmi
, azaz véleménye és tanácsai
kapcsán közvetlenül a Munkáltató igazgatósága felé jogosult és köteles közvetlenül jelentést tenni.
Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és a GDPR szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó
feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség, illetve az adatok bizalmas
kezelésére vonatkozó kötelezettség köti.

a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad
részére a GDPR, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezések szerinti
kötelezettségeikkel kapcsolatban;
b)
-nak, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek,
továbbá a
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személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;
c) kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon
követi a hatásvizsgálat GDPR 35. cikk szerinti elvégzését;
d)
e)
konzultációt is kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott
esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.

figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel végzi.
A
tartalmazza.

4.1. b) pontja

3.

Az adatkezelésre vonatkozó elvek ismertetése

en és tisztességesen, az érintettek számára átlátható
módon, a jelen Szabályzatban, ill. az annak melléklet
dokumentumokban meghatározott,
célhoz kötöttség elve szerint . Az adatkezelés a
céljainak eléréséhez szükséges mértékre korlátozódik adattakarékosság A pontosság elvének
biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adatok naprakészek, ennek érdekében
intézkedést megtesz, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan
pontosság elve
tudomásul
veszi, hogy a személyes adatokat csak a céljainak eléréséhez szükséges ideig tárolhatja ( korlátozott
tárolhatóság elve
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megf
ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével
vagy károsodásával szembeni védelmet is integritás és bizalmas jelleg
megfelelés érdekében tett adatbiztonsági intézkedéseket a jelen Szabályzat 10.8 pontja tartalmazza.
A
bemutatott elveknek való megfelelés igazolása érdekében az egyes adatkezelési
elszámoltathatóság elve
Ezen Szabályzatban foglalt elvek a személyes adatokkal kapcsolatos gyakorlatunkat ismertetik.
Adatkezelési elveink érvényesek a papíralapú adatkezelésekre, valamint valamennyi
által
üzemeltetett eszközre, webhelyre, ügyfélszolgálati platformra vagy egyéb online alkalmazásra, amely
internetes hivatkozással vagy egyéb módon hivatkozik rájuk. Azonban ahol a jelen Szabályzat az egyes
adatkezelési tájékoztatót illetve szabályzatra utal, ott külön tájékoztatót illetve szabályzatot is bocsátunk
az érintettek rendelkezésére. Ezen szabályzatok és tájékoztatók a jelen Szabályzat mellékleteit és egyben
részét képezik, azzal, hogy amennyiben egy mellékletet ké
.
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4.

Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

Az érintett személyes adatait
az érintett által igénybe vett szolgáltatások biztosításához, az
érintett
élményének javítása érdekében kezeli.
alább felsorolt tevékenységek kapcsán végez személyes adatok kezelésével járó adatkezelést:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a www.edigital.hu
promóciók, nyereményjátékok lebonyolítása során,
szaküzletiben
ások és az ott nyújtott szolgáltatások során,
ügyfélszolgálat, panaszkezelés során
hitel- és biztosításközvetítéssel kapcsolatos adatkezelések
a személy-

h) munkajogi, valamint
4.1.

.

Általános információk az egyes fenti adatkezelések kapcsán:
a)

: az
(székhely: 1033 Budapest, Szentendrei u 89-95. X.ép, cégjegyzékszám: 01-10-045869, telefon:
+36-1-452-0090, e-mail:, shop@edigital.hu, webcím: www.edigital.hu);
b)
: dr. Zeke Péter gpdr@edigital.hu. telefon: +36-20-3671197;
c) személyes adatok kezelésének célja és jogalapja: egyes adatkezeléseknél alább, illetve a
kapcsolódó mellékletben meghatározva;
d)
szempontjai: egyes adatkezeléseknél alább, illetve kapcsolódó mellékletekben meghatározva;
e) az érintettek a jelen Szabályzat 9. pontjában meghatározottak szerint jogosultak kérelmezni az
datokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését
vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
élhet adathordozhatósági jogával is.
ve alkalmazza az érdekmérlegelési
tájékoztatás követelményére.

5.

Az egyes adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

5.1.
A www.edigital.hu oldalon
végzett adatkezelések

vásárlások és az ott nyújtott szolgáltatások során

5.1.1. Regisztráció a www.edigital.hu oldalon, ügyfélszolgálat, panaszkezelés, a Facebook és a
www.edigital.hu/blog oldalon megadott személyes adatok, klíma tanúsítvány
Az adatkezelés célja az Extreme Digital webáruházában
nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés
9

dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások
elemzése, a célzottabb kiszolgálás, a direktmarketing tartalmú megkeresések, valamint tájékoztatás az
aktuális információkról, akciós ajánlatokról, ügyfélszolgálat, panaszkezelés.
A fenti adatkezelési tevékenységet részletesebben bemutató Tájékoztatónkat itt találják, mely egyben a
jelen Szabályzat 1. sz. mellékletét képezi:
al kapcsolatos adatkezelési
tájékoztató.
5.1.2.

A www.edigital.hu
vagy regisztráció nélkül is fel lehet

iratkozni.

-szolgáltatásra feliratkoztak. A nyilvántartásban nem

A fenti adatkezelési tevékenységet részletesebben bemutató Tájékoztatónkat itt találják, mely egyben a
jelen Szabályzat 2. sz. mellékletét képezi: Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató
5.1.3. A www.edigital.hu
nyereményjáték során végzett adatkezelések

összeállítása és az ezzel kapcsolatos

nyeremények átadása céljából személyes adatot ke
során erre irányuló hozzájárulását az érintett megadta, a részére gazdasági reklámot, közvetlen
üzletszerzési illetve marketing célú megkeresést is tartalmazó e-mailt (pl. hírlevél, eDM) küldünk a
termékekeinkre/szolgáltatásainkra vonatkozóan.
A fenti adatkezelési tevékenységet részletesebben bemutató Tájékoztatónkat itt találják, mely egyben a
jelen Szabályzat 3. sz. mellékletét képezi: Kívánságlistával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató
www.edigital.hu/blog/kivansaglista
Egyéb promóciók, kampányok és média megjelenések lebonyolítása során a személyes adatok köre

5.2.
Az Extreme Digital szaküzletekben tö
során végzett adatkezelések

a jelen
.
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5.2.1.

Az adatkezelés célja

Az Extreme Digital szak
számla kiállítása, a vásárlók
nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés
dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, termékek félre tétele, vásárlói kapcsolattartás.
-s számla
esetén név, cím és adóazonosító jel, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési
mód.
5.2.2.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a






termék és szolgáltatás-értékesítés és termék félre tétele esetén az érintett hozzájárulása az,
Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint
teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján;
a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, valamint a
számlakiállítás és a fizetés lebonyolítása során jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja, valamint a Számvit. tv. 169.§ (2) bekezdése és az Áfa tv. 169.§ alapján;
a vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás és a megrendelt termék (illetve
szolgáltatás) teljesítése során az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6.
alapján;



jogos érdek a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján.

5.2.3.





5.2.4.

számított 5 évig;
vásárlása esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc évig;
a termékek félre tétele, megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma az értesítéséig, a
termék megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének
ig.
Klíma tanúsítvány

tanúsítványt kell aláírnia a Klímagáz rendelet alapján.

napján hatályba lépett a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal
ímagáz rendelet alapján minden klímagázzal
11

végfelhasználói nyilatkozattal, mely tanúsítja, hogy a készülék telepítését arra képesítést és engedélyt
szerzett vállalkozás végzi.
telefonszáma, telepítés helye (irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó)
A klíma tanúsítvány beszerzéséhez szükséges adatok kezelésének jogalapja az email cím és a telefonszám
esetében az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
sa
telepítés helye tekintetében jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a 14/2015. (II.
10.) Kormányrendelet 22.§-a alapján)
5.2.5.

Adattovábbítások

A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben a
vásárlásokkal kapcsolatos adatok az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) bankkártya elfogadói
hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon
követése céljából kerülnek továbbításra. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév szállítási cím,
számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok.
A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az
interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark
sétány 1. I. épület 5. emelet 5.) bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi
lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra. A
továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím,
fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok
5.3.
Az Extreme Digital
adatkezelések
5.3.1.

gyfélszolgálata és panaszkezelése során végzett

Ügyfélszolgálat és panaszkezelés, garancia 40 szolgáltatás

Az adatkezelés célja
által eladott termékekkel
,
panaszok kezelése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és a Fgytv.17/A. § (7)
bekezdése. A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, a fogyasztási cikk
ztó által
a panaszról
17/A. § (7) bekezdése alapján öt év.
5.3.2.

Garanciális ügyintézés, garanciafutár

Az adatkezelés célja
által forgalmazott termékek javítása, szervizszolgáltatás. Az
adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4.§ (1)
bekezdése. A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, telefonszáma, e19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése
alapján három év.
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5.4.

Az Extreme Digital szaküzleteiben talált tárgyak

Az adatkezelés célja a szaküzletekben talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos, ill. a találó értesítése. Az
adatkezelés jogalapja: a Ptk. 5:54. §-a. A kezelt személyes adatok típusa: a találó neve, címe, a talált tárgy
megnevezése, raktározás helye, találó
. nap elteltével.
5.5.

-elérés (WiFi) kapcsolat

kapcsolaton keresztül internetelérést biztosít. A hálózat
használata korlátozott, a csatlakozástól számított egy óra elteltével bontásra kerül az internetkapcsolat.
esülése
ezáltal felhasználóik
Az adatkezelés célja: a WiFi hálózati szolgáltatás nyújtása, a felhasználók

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

egy óra (60 perc).

6.

6.1.

Hitel- és biztosításközvetítéssel, Telenor termékekkel és Otthon melege
programmal kapcsolatos adatkezelések
Áruhitel közvetítés

hiteligénylés a www.cetelem.hu
online megadott
adatokhoz nem fér hozzá. A szaküzletekben a Magyar Cetelem Bank Zrt (1 Budapest, Teréz krt. 55.)
áruhitelei kerülnek közvetítésre.
Az áruhitel szolgáltatás teljesítése során megvalósított adatkezelés tekintetében az áruhitelt kínáló
úgy, mint a Magyar Cetelem
Bank Zrt. (1062 Budapest, Teréz krt. 55.)
kizárólag a papíralapú
fogadja be, melyet mindig az Extreme Digital
számára kell visszaküldeni postai úton. E tekintetben az adatkezelés célja áruhitel közvetítés. A kezelt
úgy, mint
személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok, érvényes adóigazolvány, két hónapnál nem régebbi,
a hitelkérelemben megjelölt tartózkodási hely címére szóló bankszámlakivonat vagy vezetékes, vagy
-, villany-, víz-, kábeltelevízió-, táv- -, közös
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költség-, vagy vezetékes internetszámla. (A szolgáltató által kiállított eredeti számla másolata), 30 napnál
nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapos munkaviszonyról szóló munkáltatói
igazolás, (a Magyar Cetelem Bank Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Bank Zrt.
tokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás, vállalkozók esetében az
-bevallás, vagy az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás,
ságtól származó
jövedelemigazolás, utolsó nyugdíjszelvény és nyugdíj törzslap, vagy bankszámlakivonat, vagy utazási
rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve, rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat,
beszedésre.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1)

Teréz krt.
postai továbbításáig.
6.2.

Biztosításközvetítés

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.) EXTRA GARANCIA
STANDARD és EXTRA GARANCIA PREMIUM termékeit közvetíti. A biztosítási szolgáltatás teljesítése során
megvalósított adatkezelés tekintetében az Allianz Hungária Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-

Az adatkezelés célja biztosításközvetítés. A kezelt személyes adatok köre: teljes név, lakcím, anyja neve,
telefonszám, születési dátum, email cím.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1)

dés teljesítéséig.
6.3.

Telenor

Pannon út 1.) Telenor Hipernet Touch csomagját értékesíti. A teljesítés során megvalósított adatkezelés
tekintetében a Teleno

Az adatkezelés célja Telenor Hipernet Touch csomag értékesítése. A kezelt személyes adatok köre: teljes
név, lakcím, telefonszám, email cím.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1)
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6.4.

Otthon melege program

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatot tett közzé nagykorú természetes személyek részére, a
vagy fagyasztó készülék, vagy mosógép illetve mosó-szárítógép) magas energiahatékonyságú, új

Háztartási nagygép vásárlása esetén a vásárló online kitölti ki a www.hgcs2017.nfsi.hu oldalon található
támogatói kérelem
lapot. A teljesítés során megvalósított adatkezelés tekintetében a NFSI
Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (1036 Budapest, Lajos u. 103.)

Az adatkezel
személyes adatok köre: támogatói okirat azonosítója, a pályázó születési dátuma, a pályázatban
megadott személyi azonosságot igazoló dokumentum.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1)

7. Személy- és vagyonvédelmi célból alkalmazott elektronikus

tet. A
Valamennyi kamerarendszer
továbbá az érintetteket, hogy azok az Szvtv-ben foglaltaknak
által alkalmazásra, azzal, hogy
mindegyik kamerarendszer tekintetében az adatkezeléssel érintettek lehetnek az
az
alkalmazásában álló személyek
egyaránt.
A
további részletes információkat a jelen Szabályzat 4. sz. mellékletekét
Elek
alábbi linken
el.

az

8. Munkajogi, valamint munkavégzésre irányuló jogviszonnya
adatkezelések

közzé álláshirdetést. Az adatvédelmi hatóság iránymutatását figyelembe véve csak különösen indokolt,
15

rendkívüli esetben, és
által.
zabály szerint pályázati anyagikat azok

be pályázatát, ú
a pályázó kapcsolódó
nem tárolja, illetve kezeli tovább az iratokat illetve a kapcsolódó személyes adatokat.
apján valamint az egyes feladott álláshirdetések
érintett
önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A pályázati anyagokhoz a Munkaügyi
jogosult illetékes munkatársak férhetnek hozzá.
A munkavállalókkal kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozó további részletes információkat a jelen
Szabályzat 5. sz. mellékletét
vonatkozó adatkezelési szabályzata tartalmaz, mely dokumentum nem nyilvános.

9. Az érintettek jogairól való tájékoztatás
9.1.

A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az A
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) 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;
d) ado
e)
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

f)
g)
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az

ényekkel
jár.
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garanciákról.
A
az adatkezel
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az

az adminisztratív költségeken alapuló,
tta be a kérelmet, az
információkat
széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre,
kivéve, ha az érintett másként kéri.
k
jogait és szabadságait.
A fentiek szerinti jogok a 13.
9.2.

Helyesbítés joga:

A
az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot indokolatlan
késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az érintett jogosult arra, hogy kérje a
hiányos személyes adatainak
kiegészítését.
9.3.
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az A
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
a)
módon kezelték;
b) az
más jogalapja;
c)
adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e)
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f)
kapcsolatosan került sor.

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b)
c)
képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy
kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása
17

érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött sze

szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség
hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az
titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
d)
egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az
orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy

e) a népegészségügy területét
t
szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén
megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
f)
veszélyeztetné ezt az adatkezelést1; vagy
g)
erjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
9.4.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére a

korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) a
már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
d) az érintett az A

közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán
-e az érintett

jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely

1

A személyes adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból folytatott kezelését az érintett
jogait és szabadságait védő megfelelő garanciák mellett kell végezni. E garanciáknak biztosítaniuk kell, hogy olyan technikai és szervezési intézkedések
legyenek érvényben, melyek biztosítják különösen az adattakarékosság elvének betartását. Ezen intézkedések közé tartozhat az álnevesítés, amennyiben
az említett célok ily módon megvalósíthatók. Amennyiben e célok megvalósíthatók az adatok oly módon történő további kezelése révén, amely nem
vagy már nem teszi lehetővé az érintettek azonosítását, a célokat ilyen módon kell megvalósítani.
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Az A

9.5.

azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az

Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az A
rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik a
az
, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a)
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy
ha ez technikailag megvalósítható
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a tör
ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
9.6.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak az
általi kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy az
A
re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása,
vagy az A
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének szükségessége, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az A
a személyes adatokat
el, jogaival és szabadságaival szemben,

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy
bármikor tiltakoz
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a
akkor a személyes adatok a

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül
sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó
végrehajtása érdekében van szükség.
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9.7.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az A
adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul
hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a

9.8.

Adatbiztonsági intézkedések:

véletlen meg
i ismerhetik meg, akiket

megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.
Emarsys eMarketing
System AG (Hans Fischer Str. 10., DVision Software Kft. (1149 Budapest, Pósa Lajos u. 51.), a www.edigital.hu
Rackforest Kft (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18Deninet Kft (1132 Budapest, Victor Hugo
u. 18-22. alatti címén)
-95. székhelyén található
szervereken is tárol.
A
nyilvántartása) nyilvántartást kell vezetnie. Az Adat
valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a kezelt
tkezelést
.
9.9.

Papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága
VISION-

SOFTWARE Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi K
(Cg.0109-673257, székhelye:1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51.) az alábbi intézkedéseket alkalmazza:





az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz már nem férhet hozzá, más számára
fel nem tárhatóak,
a
helyiségben helyezi el,
ja el az olyan helyiséget, ahol
adatkezelés zajlik, hogy a rábízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja,
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9.10.

amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek,
a
digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza, és ezt követeli
meg adatfeldolgozóitól is.
A digitálisan tárolt személyes adatok biztonsága

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a
, illetve
adatfeldolgozói, valamint a VISION-SOFTWARE Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi
(Cg.01-09-673257, székhelye:1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51.)







9.11.

az Octopus ERP rendszerben, a Carbon rendszerben tárolt adatokhoz csak érvényes, személyre
szóló, azonosítható jogosultsággal legalább felhasználói névvel és jelszóval lehet csak
hozzáférni,

a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza
illetéktelen személyek hálózati hozzáférését
Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén:

Az A
egy hónapon (30 napon) belül tájékoztatja az érintett a jelen Szabályzatban rögzített jogok gyakorlásával

A

a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
ovábbi két hónappal (60 nappal)

szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az A

nem tesz intézkedése

elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az A

a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyibe az
túlzó, az
Adatkez
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés
meghozatalával járó adminisztratív költségekre

Az A
minden olyan
vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
tet kérésére az A
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A rendszerben tárolt személyes adataiddal és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdésedet,
kérésedet kérjük, juttasd el a gdpr@edigital.hu e-mail címre, illetve írásban a 1033 Budapest, Szentendrei
út 89-95. X. ép postacímünkre
kapcsolatban az érdekedben - csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve
intézkedést tenni, ha s
Amennyiben a jogaidat szeretnéd gyakorolni, akkor kérjük, töltsd le a
(7. sz. melléklet) és aláírva juttasd el hozzánk a fent
megadott postacímre vagy pedig elektronikus úton a gpdr@edigital.hu email címre.
A kérelmed megválaszolásához minden esetben szükségünk van az alábbi információkra:




regisztrációkor megadott email címed
teljes neved
számlázási címed

Amennyiben e-mailben juttatod el hozzánk a kérelmedet, akkor ügyelj arra, hogy a regisztrációkor

10. Adatfeldolgozók
veszi
kapott utasítások szerint jogosult eljárni.
Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevétel
hozzájárulásával jogosult.
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Milyen személyes adatokhoz fér hozzá? Milyen módon használhatja fel az adott személyes

Adatfeldolgozó
Emarsys eMarketing System
AG (Hans Fischer Str. 10., D80339 München)

Mennyi ideig tárolhatja
az adatokat?

Marketing platform üzemeltetése, melynek segítségével személyre szabott ajánlatokat lehet
kiküldeni az ügyfelek részére Ezzel a feladattal kapcsolatban az alábbi adatokhoz fér hozzá: név,
email cím, cím, telefonszám, születésnap, továbbá a direktmarketing célú megkereséshez adott
hozzájárulás, a fel- és leiratkozással, az ezekhez tartozó IP-címekkel, az üzenetek küldésével,
kézbesítésével és

a
.

címe, kézbesíthetetlenség oka)
VISION-SOFTWARE
Számítástechnikai
Szolgáltató és Kereskedelmi

Vállalatirányítási ERP rendszer biztosítása
a
.
-kezelési (ERP) rendszerének üzemeltetése.

Társaság (Cg.01-09-673257,
székhelye:1149 Budapest,
Pósa Lajos utca 51.)
Hunelix kereskedelmi

Ügyfélszolgálat, telemarketing szolgáltatás célzott kampányokhoz
a kampányra vonatkozó

Társaság
(Cg.: 01-09-953404,
székhelye: 1135 Budapest,
Frangepán u. 61. IV.13.)
Virgo Systems Informatikai
Kft. (székhely: 1074
Budapest, Dohány utca 12.)

A

Rackforest Kft (1132
Budapest, Victor Hugo u. 1822.)

Szerver hoszting szolgáltatás

-a

-a
.
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Deninet Kft 1132 Budapest,
Victor Hugo u. 18-22.

Szerver hoszting szolgáltatás

STYLERS Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt

A

szolgáltatási

-a
.
-a

Budapest, Gogol u. 26.)
BI Consulting Tanácsadó Kft.
(1031 Budapest, Sulyok u. 7.)

Adattárház-fejlesztés, átfogó elemzések

salesforce.com EMEA
Limited Company (székhely:
EC2N 4YA London, 110
Bishopsgate)

Ügyfélkapcsolat-

-a

PENSUM-MENTOR Kft.
Számviteli tevékenység, könyvelés
(székhely: 1138 Budapest,
Meder utca 8. A. ép. 7. em. 3.,
Cg.: 01-09-724754)

S
az általános 8 éves
kötelezettség fennállásáig.
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11. Észrevételeit, kérdéseit, panaszát így jelezheti
A rendszerben tárolt személyes adataival és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdését,
kérését kérjük, juttassa el a gdpr@edigital.hu e-mail címre, illetve írásban a 1033 Budapest,
Szentendrei út 89-95. X. ép
kezelésével kapcsolatban az Ön érdekében - csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást

Tájékoztatjuk, hogy az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és a GDPR szerinti jogaik
gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az A

12. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

rendelkezésére bocsátásával az érintett kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el,

Amennyiben az érintett bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem
jogosult, köteles
például
fogyasztó akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre
bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben az érintett köteles mérlegelni, hogy
az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely
az érintettel személyes
kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést a személyes adatot rendelkezésre
bocsátó

például fogyasztó - nevében jár

ésre áll-e. Például, ha az érintett harmadik személy meghatalmazást és/vagy az érintett

hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra,
sem az
2. pontban meghatározott
egy harmadik személy
személyes adatot.
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13. Jogorvoslat

Szabályzatban
gel, panasszal továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Honlap: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban
hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási

követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Személyiségi jogának
megsértése es
sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár
bekövetkezése a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásá

14. Mellékletek
1.
2.
3.
4.
5.

sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:
sz. melléklet:

Webshop adatkezelési tájékoztató
Hírlevél adatkezelési tájékoztató
Kívánságlista/nyereményjáték adatkezelési tájékoztató
Munkavállalókra vonatkozó adatkezelési tájékoztató (nem publikus)
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