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1.

Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a HPS Garabonciás Next Generation Iskolaszövetkezet
(székhely: 1125 Budapest, Zsolna utca 5. II. em. 3., cégjegyzékszám: 01-02-054566, adószám:
26589044-2-43) (a továbbiakban: Adatkezelő, illetve Szövetkezet) által alkalmazott adatvédelmi és
adatkezelési elveket, valamint Szövetkezetünk adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet
magunkra nézve kötelező érvényűnek ismerünk el.
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy amennyiben a Szövetkezetünk által kínált szolgáltatások
valamelyikét igénybe veszed, vagy más célból kapcsolatba lépsz velünk és megadod személyes
adataidat, úgy már az adatkezelés megkezdése előtt egyértelmű és nyilvánvaló legyen számodra, hogy
adataidat ki, milyen célból és jogalap alapján, meddig kezeli, továbbá az is, hogy tekintet nélkül az
nemzetiségedre vagy lakóhelyedre, biztosított, hogy a téged megillető jogokat és alapvető
szabadságokat, különösen magánélethez fűződő jogodat tiszteletben tartjuk személyes adataid
kezelése, feldolgozása során.
Jelen tájékoztató hatálya az általunk folytatott valamennyi – elektronikus és papír alapú – adatkezelési
tevékenységre, műveletre kiterjed.
Ezúton hívjuk fel figyelmedet arra, hogy nem ellenőrizzük azt, hogy az általad megadott személyes
adatok megfelelnek-e a valóságnak. Amikor személyes adatokat adsz át nekünk a jelen tájékoztatóban
írtak szerint, az adatok közlésekor felelősséget vállalsz azért, hogy kizárólag saját személyes adataid
megismerését teszed lehetővé számunkra, amely adatokról önállóan rendelkezhetsz, illetve, ha
harmadik személy adatait teszed hozzáférhetővé számunkra, úgy szintén téged terhel a felelősség,
hogy rendelkezel-e a szükséges felhatalmazással az adatok jogosultjától az adattovábbításra.
Tájékoztatunk, hogy abban az esetben, ha nem tartod be a fenti szabályokat, úgy ezzel összefüggésben
mindennemű felelősség kizárólag téged fog terhelni.
2.

Adatkezelőre vonatkozó információk

A jelen tájékoztatóban felsorolt valamennyi személyes adatot Szövetkezetünk kezeli azzal, hogy azon
adatkezelések vonatkozásában, melyek az iskolaszövetkezeti tagok adataira vonatkoznak, illetve
amelyek az általunk meghirdetett állás-és munkalehetőségekre jelentkező személyes adatainak
kezelésével függenek össze, Szövetkezetünk a HPS cégcsoportba tartozó alábbi gazdasági
társaságokkal együtt közös adatkezelőnek minősülünk. A közös adatkezelésre tekintettel a személyes
adatok kezelésének célját és eszközeit nem önállóan, hanem a cégcsoportba tartozó társaságokkal
mint társadatkezelőkkel együttműködésben határozzuk meg.
Tájékoztatunk, hogy külön szerződésben határoztuk meg, hogy a személyes adatok kezelésével
kapcsolatban fennálló kötelezettségek, illetve a jogszerű adatkezelésért való felelősség miként oszlik
meg Szövetkezetünk és az egyes társadatkezelők között. Felhívjuk a figyelmedet, hogy érintetti jogaid
gyakorlásának biztosításával összefüggésben felmerülő kötelezettségeiknek a közös adatkezelőnek
minősülő társaságok Szövetkezetünk útján tesznek eleget. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
érintettként ne lennél jogosult az adatkezeléshez fűződő jogaidat bármely másik, lent felsorolt közös
adatkezelővel, vagy akár valamennyi adatkezelővel szemben is gyakorolni.
A közös adatkezelés körében Szövetkezetünk mellett az alábbi társaságok jogosultak megismerni és
kezelni személyes adataidat:
1. Név: HPS Sales Kft.
Székhely: 1125 Budapest, Zsolna utca 5. II. em. 3.
Levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 27. 3. em.
E-mail cím: hps@hps.hu
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:
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https://hps.hu/resources/uploads/2019/03/munkavallaloi_toborzas_adatkezelesitajekoztatas.pdf
2. Név: HPS HOLD Hungary Kft.
Székhely: 1125 Budapest, Zsolna utca 5. II. em. 3.
Levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 27. 3. em.
E-mail cím: hps@hps.hu
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:
https://hps.hu/resources/uploads/2019/03/munkavallaloi_toborzas_adatkezelesitajekoztatas.pdf
3. Név: HPS TRADE Kft.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 2. fszt.
Levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 27. 3. em.
E-mail cím: hps@hps.hu
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:
https://hps.hu/resources/uploads/2019/03/munkavallaloi_toborzas_adatkezelesitajekoztatas.pdf
4. Név: HPS X Hungary Kft.
Székhely: 1125 Budapest, Zsolna utca 5. II. em. 3.
Levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 27. 3. em.
E-mail cím: hps@hps.hu
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:
https://hps.hu/resources/uploads/2019/03/munkavallaloi_toborzas_adatkezelesitajekoztatas.pdf
5. Név: HPS FIELD Kft.
Székhely: 1125 Budapest, Zsolna utca 5. II. em. 3.
Levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 27. 3. em.
E-mail cím: hps@hps.hu
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:
https://hps.hu/resources/uploads/2019/03/munkavallaloi_toborzas_adatkezelesitajekoztatas.pdf
Az érintettek az alábbi elérhetőségeken keresztül tudnak kapcsolatba lépni velünk:
Név: HPS Garabonciás Next Generation Iskolaszövetkezet
Székhely: 1125 Budapest, Zsolna utca 5. II. em. 3.
Levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21. 4. em.
Telefonszám: +36-70/681-4538
E-mail cím: iskolaszovetkezet@hps.hu
Fogalom meghatározások

3.
-

Személyes adat: minden olyan információ, amely a közvetlenül vagy közvetve azonosított,
illetve – egy vagy több azonosító, tényező vagy tulajdonság alapján – azonosítható
természetes személyre vonatkozik.

-

Egészségügyi adat: személyes adat, amely a természetes személy testi vagy pszichikai
állapotára vonatkozik.

-

Adatkezelés: személyes adatokon végzett bármely művelet függetlenül annak módjától;
ennek megfelelően adatkezelésnek minősül többek között a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés
tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, betekintés, lekérdezés, felhasználás, közlés,
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továbbítás, terjesztés, hozzáférhetővé tétel más módon, összehangolás, összekapcsolás,
korlátozás, törlés, megsemmisítés.

4.

-

Közös adatkezelés: a személyes adatok kezelésének azon válfaja, amikor az adatkezelés célját
és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, és az adatvédelmi előírások
teljesítésére vonatkozó kötelezettségük, illetve fennálló felelősségük megoszlását a közöttük
létrejött megállapodásban határozzák meg.

-

Adatkezelő: a HPS Garabonciás Iskolaszövetkezet, aki a személyes adatok kezelésének célját
és eszközeit meghatározza.

-

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó, a személyes adatokon történő
technikai feladatok elvégzése, függetlenül az alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint
az alkalmazás helyétől.

-

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő megbízásából és
nevében a személyes adatokat kezeli.

-

Hozzájárulás: az adatkezeléssel érintett személy önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló
akaratnyilatkozata, mellyel félreérthetetlenül jelzi, hogy beleegyezik személyes adatainak
kezelésébe.

-

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendelete, mely
tartalmazza a személyes adatok kezelésére, valamint az érintetteket a személyes adataik
kezelésével összefüggésben megillető jogok gyakorlására vonatkozó kötelező érvényű
előírásokat.

-

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adat megjelölése a jövőbeli kezelésük
korlátozása érdekében.

-

Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi vagy egyéb szerv, akivel vagy amellyel
a személyes adatokat közlik.

-

Álnevesítés: azon műveletek, amelyek elvégzését követően további információk hiányában
többé nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét személyre vonatkozik, ha a
kiegészítő információkat elkülönítve tárolják és technikailag is biztosított az, hogy a
személyes adatot azonosítható természetes személyekkel nem lehet összekapcsolni.

-

Felügyeleti hatóság: a személyes adatok kezelése során a természetes személyek jogainak és
szabadságainak védelme és a személyes adatok Unión belüli szabad áramlásának
megkönnyítése érdekében létrehozott független hatóság; Magyarországon a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

-

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonsági előírások sérülése, amelynek eredményeképpen a
továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlenül vagy jogellenes
módon megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, azokat jogosulatlan személyekkel
közlik, vagy az adatokhoz ezen személyek hozzáférnek.
Adatkezelés módja, elvei

Valamennyi általunk kezelt személyes adatot közvetlenül az érintettektől gyűjtünk. Ennek
megfelelően kizárólag azokat a személyes adatokat tároljuk, illetve használjuk fel a jelen
tájékoztatóban meghatározott célokra, melyeket az érintettek maguk bocsátottak rendelkezésünkre,
vagy biztosították számunkra az adataikhoz való hozzáférést. Személyes adatokat sem nyilvánosan
hozzáférhető adatbázisokból, sem más forrásból nem gyűjtünk – ide nem értve az érintettek saját
Facebook profiljában nyilvános információként közzétett adatokat –, továbbá személyes adatokhoz
harmadik személyek adattovábbítása útján sem jutunk hozzá.
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Az általunk kezelt adatokhoz mind Szövetkezetünk szervezetrendszerén belül, mind azon kívül
(adatfeldolgozók, közös és önálló adatkezelők) csak az erre feljogosított személyek férhetnek hozzá,
kizárólag a feladataik, illetve szerződésből eredő vagy a jogszabályok által előírt kötelezettségeik
teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértékben és ideig.
Az adatkezelésre vonatkozó előírások maradéktalan érvényesülése érdekében belső adatkezelési
szabályzatot alakítottunk ki, amely valamennyi, a munkája során személyes adatokkal kapcsolatba
kerülő alkalmazottunk számára kötelező érvényű.
Valamennyi, általunk kezelt személyes adathoz teljeskörű hozzáféréssel rendelkezik megbízott
adatvédelmi tisztviselőnk – akinek elérhetőségeit a tájékoztató 13. pontjában találja –, ezen
tisztségéből fakadó feladatainak ellátása során.
A fentieken túlmenően a személyes adatokhoz – erre vonatkozó adatfeldolgozási szerződések
kötelező erejű rendelkezései szerint – a tájékoztató 8. pontjában feltüntetett, Szövetkezetünk részére
adatfeldolgozási tevékenységet végző harmadik személyek férhetnek hozzá korlátozott körben. A
tájékoztató 9. pontjában részletes felvilágosítást adunk továbbá arról is, hogy adattovábbításra mely
esetekben és milyen személyes adatok vonatkozásában kerülhet sor.
Ahogyan arra a 2. pontban már utaltunk, az érintettek személyes adatait nem önállóan, hanem a HPS
cégcsoportba tartozó cégekkel közösen kezeljük. E közös adatkezelői tevékenység során az érintettek
adatait a társadatkezelők jogosultak megismerni és kezelni a közös adatkezelői szerződés
rendelkezéseinek, valamint a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak maradéktalan betartása
mellett.
A jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatokat Szövetkezetünk elsődlegesen egyéb
emberierőforrás-ellátási, -gazdálkodási tevékenységet folytató szervezetként, kizárólag e
tevékenységével összefüggésben, minden esetben az egyedileg meghatározott adatkezelési céloknak
megfelelően kezeli és használja fel.
Az adatkezelés módjának meghatározásakor és a teljes adatkezelési folyamat során végrehajtjuk
mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek segítségével egyaránt biztosítható az
adatvédelmi elvek érvényesülése és az érintett személyek jogainak a védelme is. Szövetkezetünknél
mint felelős adatkezelőnél bevezetésre kerülő intézkedések a tudomány és technológia jelenlegi
állásának, a megvalósításhoz szükséges költségeknek, valamint a természetes személyek jogaira
vonatkozó esetleges kockázatok számbavételét és értékelését követően kerültek meghatározásra.
A tudomásunkra jutó valamennyi személyes adat kezelését jogszerűen és tisztességesen, továbbá oly
módon végezzük, hogy az adatkezelés annak teljes időtartama alatt az érintett természetes személyek
számára is átlátható legyen.
A személyes adatokat kizárólag a jelen tájékoztatóban egyértelműen meghatározott, jogszerű
célokból gyűjtjük. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy egyetlen személyes adatot se kezeljünk a
tájékoztatóban részletezett célokkal össze nem egyeztethető módon.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy csak az egyes adatkezelési célok szempontjából megfelelő és
releváns, valamint a célok eléréséhez feltétlenül szükséges személyes adatokat kezeljük. Törekszünk
arra, hogy az általunk tárolt és kezelt személyes adatok mindig pontosak és naprakészek legyenek,
ennek érdekében megteszünk minden szükséges intézkedést, hogy a pontatlan vagy helytelen adatok
mielőbb helyesbítésre vagy törlésre kerüljenek.
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A személyes adatokat csak addig az időpontig kezeljük és tároljuk, ameddig az az adatkezelés
céljainak eléréséhez feltétlenül szükséges. Az adatok kezelése során alkalmazzuk mindazokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, melyek szükségesek ahhoz, hogy garantálni tudjuk a
személyes adatok biztonságát, ideértve különösen, de nem kizárólag az adatok jogellenes kezelése,
véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása elleni védelmet.
Minden olyan esetben, ha az érintettek által rendelkezésünkre bocsátott adatokat a jelen
tájékoztatóban meghatározott, eredetitől eltérő célra akarjuk felhasználni, erről az érintettet
előzetesen, írásban tájékoztatjuk – az új cél és az adatkezelésre vonatkozó kiegészítő információk
egyidejű megadásával –, továbbá gondoskodunk arról, hogy ebben az esetben is rendelkezzünk az
adatok kezelését lehetővé tevő, megfelelő jogalappal.
Számunkra kiemelt fontosságú, hogy olyan technikai és szervezési intézkedéseket építsünk be az
adatkezelési folyamatokba, amelyek segítségével biztosítani tudjuk, hogy kizárólag a konkrét
adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig történjen a személyes adatok kezelése,
valamint ennek megfelelő legyen az adatokhoz való hozzáférés lehetősége is. A fenti kötelezettségünk
teljesítése érdekében olyan szabályozókat építettünk be az adatkezelési folyamatokba, amelyek
alkalmasak arra, hogy az adatkezelési műveletek mindvégig a fenti keretek között maradjanak.
Kiemelt figyelmet fordítunk arra is, hogy azokat a személyes adatokat, melyek vonatkozásában az
adatkezelés célja megvalósult, az adatok kezelésének időtartama lejárt, vagy az érintett ilyen kérelmet
terjesztett elő, haladéktalanul töröljük, illetve annak érdekében, hogy a kezelt adatok és az érintett
közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható, az adatokat álnevesítsük.
Tájékoztatunk, hogy jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve adatkezelési tevékenységeinkről
nyilvántartást vezetünk. Az adatkezelési nyilvántartás tartalmazza a GDPR által megkövetelt
valamennyi információt, így többek között az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő nevét,
elérhetőségét, az egyes adatkezelések célját, az adatkezeléssel érintett személyek és személyes adatok
felsorolását, továbbá azoknak a személyeknek a megnevezését, akikkel az adatokat közlik.
5.

Meghirdetetett állásokra, munkalehetőségekre jelentkezők adatainak kezelése

Szövetkezetünk a www.iskola.hps.hu weboldalon, valamint a HPS Iskolaszövetkezet név alatt
működő hivatalos Facebook oldalunkon közzétesszük mindazokat az állásokat, illetve
munkalehetőségeket, melyekre várjuk a te jelentkezésedet is. Ahhoz, hogy a kiválasztott munkára,
állásra jelentkezni tudj, és még nem vagy tagja Szövetkezetünknek, legalább az alábbi adataid
megadása szükséges: név, telefonszám, e-mail cím, diákigazolványod érvényességi ideje, annak a
településnek a neve, ahol életvitelszerűen tartózkodsz, valamint a nekünk elküldött önéletrajzodban
feltüntetett adataid.
Jelentkezésedet elküldheted e-mailben vagy weboldalunkon keresztül (ehhez előzetesen regisztrálnod
kell), továbbá a HPS Iskolaszövetkezet név alatt működő hivatalos Facebook oldalunkon közzétett
hirdetések alatti kommentben, illetve a Facebook Messengeren keresztül küldött üzenetben is
jelentkezhetsz, ha egy a weboldalunkon, illetve Facebook oldalunkon közzétett, meghirdetetett állás, vagy munkalehetőség felkeltette az érdeklődésedet. Abban az esetben, ha weboldalunkon keresztül
jelentkezel, úgy az általad a regisztráció során megadott felhasználónevet és jelszót is kezeljük, mivel
ezek is személyes adatnak minősülnek. Tájékoztatunk, hogy amennyiben Facebook oldalunkon
közzétett hirdetések alatti kommentben, illetve a Facebook Messengeren keresztül küldött üzenetben
küldöd el jelentkezésedet, úgy az előző bekezdésben felsorolt adataidon túl azokat az adatokat is
kezeljük, melyek saját Facebook profilodban nyilvános adatként szerepelnek. Arról, hogy mik
minősülnek nyilvánosan közzétett adatnak a Facebook profilodban az alábbi linken elérhető
dokumentumból tájékozódhatsz: https://www.facebook.com/help/203805466323736?ref=dp
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A jelentkezés során megadott adataid kezelésének jogalapja az adatkezelést lehetővé tevő, önkéntes,
egyértelmű és előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulásod, melyet jelentkezésed elküldésével adsz
meg. Az adatok kezelésének célja, hogy a jelentkezésed alapján fel tudjuk venni veled a kapcsolatot,
a kiválasztott állásra, illetve munkavégzésre való alkalmasságodról személyes vagy telefonos interjú
keretében is meggyőződjünk, továbbá jelentkezésedet el tudjuk bírálni, és ezt követően értesíteni
tudjunk annak eredményéről.
Fenti adataid kezelésének időtartamát befolyásolja, hogy ha a jelentkezésed eredményesnek bizonyul
és téged választunk ki, úgy azt követően Szövetkezetünkbe tagként belépsz-e, ugyanis csak
iskolaszövetkezeti tagok részére tudjuk biztosítani a munkavégzési lehetőséget. Ebben az esetben
adataidat tagsági jogviszonyod fennállása alatt, valamint annak megszűnését követően is kezeljük a
jogszabályban előírt időtartamig, melyről a tájékoztató következő, 6. pontjában találsz részletes
tájékoztatást.
Ha jelentkeztél egy állásra vagy munkalehetőségre, de munkatársaink választása végül nem rád esett,
vagy akkor adataidat az erről való értesítés elküldését követően tovább nem kezeljük, kivéve, ha te
magad erre az értesítő levélre küldött válaszüzenetben hozzájárultál ahhoz, hogy a jövőben adódó
munkalehetőségekről továbbra is tájékoztassunk. Ha ilyen kérelmet küldesz nekünk, úgy adataidat a
kérelmed beérkezésétől számított 6 hónapig tároljuk és kezeljük, és szintén ezen időtartamig fogsz
kapni tőlünk értesítéseket az új állás-, és munkalehetőségekről. Ha a 6 hónapos időtartam lejárt, és
időközben nem léptél be Szövetkezetünkbe tagként, úgy a rólad nyilvántartott személyes adatokat
haladéktalanul töröljük, és megsemmisítjük az adataidat tartalmazó papír alapú dokumentumokat is.
Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy ha weboldalunkon keresztül jelentkezel egy állásra, munkára, és
adod meg a személyes adataidat, úgy ezeket mindaddig kezeljük, amíg a regisztráció során létrehozott
felhasználói fiókodat nem törlöd; a fiók törlését követően személyes adataid nem lesznek elérhetők
számunkra. A felhasználói fiókod törlését bármikor megteheted, ennek semmilyen további feltétele
nincsen.
Betekintésre vonatkozó jogod alapján kérheted, a jelen pontban felsorolt személyes adataidról adjuk
tájékoztatást, illetve másolatot, továbbá meghatározott feltételek fennállása esetén pedig kérheted azt
is, hogy korlátozzuk adataid kezelés vagy törüljük azokat. Ezeket a kérelmeket haladéktalanul, de
legkésőbb azok beérkezésétől számított 30 napon belül elbíráljuk, és ennek eredményéről írásban
fogunk tájékoztatni.
Kérheted továbbá azt is, hogy a jelentkezés során megadott személyes adatait közvetlenül továbbítsuk
egy általad megjelölt másik adatkezelő személy vagy szervezet részére. Ezzel kapcsolatban kérjük
vedd figyelembe, hogy az általad címzettként megjelölt adatkezelő személyét, valamint az
adatkezelőnek a személyes adatok kezelésére vonatkozó eljárását és annak jogszerűségét nem
vizsgáljuk, ezért a másik adatkezelő eljárása miatt nálad felmerülő bármely kárért vagy más hátrányos
jogkövetkezményért felelősségünket ezúton is kizárjuk.
A jelentkezés során megadott személyes adataid kezelésére vonatkozó hozzájárulásodat bármikor
visszavonhatod, ehhez nem kell mást tenned, mint küldeni egy postai vagy elektronikus levelet a HSP
Garabonciás Iskolaszövetkezet, 1054 Budapest, Hold utca 21., 4. em. levelezési címre, vagy az
iskolaszovetkezet@hps.hu e-mail címre. Ha regisztráltál a weboldalunkon (www.iskola.hps.hu), úgy
felhasználói fiókod törlésével is tudod jelezni felénk a hozzájárulásod visszavonását. Felhívjuk a
figyelmedet, hogy hozzájárulásod visszavonása nem érinti azon adatkezelési tevékenységeink
jogszerűségét, melyet a visszavonást megelőzően végeztünk hozzájárulásod alapján.
Kérjük vedd figyelembe a hozzájárulás elküldésekor, hogy abban az esetben, ha egy folyamatban lévő
kiválasztási eljárás során vonod vissza az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásod, úgy
jelentkezésedet automatikusan eredménytelennek nyilvánítjuk, hiszen az adatok hiányában a
kiválasztási eljárást nem tudjuk folytatni, lezárni, illetve jelentkezésedet elfogadni.
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A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaidról, valamint e jogok gyakorlásáról további
információkat találsz a jelen tájékoztató 10. pontjában.
6.

Iskolaszövetkezeti tagsággal összefüggő adatkezelés

Mivel kizárólag iskolaszövetkezeti tagokat tudunk foglalkoztatni, így ahhoz, hogy dolgozni tudj, nem
elegendő önmagában jelentkezned egy vagy több általunk meghirdetett munkára, állásra, be is kell
lépned Szövetkezetünkbe. A belépést követően személyes adataidat az iskolaszövetkezeti tagsági
jogviszony létesítése, fenntartása érdekében, valamint abból a célból kezeljük, hogy segítséget
nyújtsunk számodra az elképzeléseidnek megfelelő munka megtalálásához. Ha időközben bármilyen
okból úgy döntenél, hogy kilépsz Szövetkezetünkből, úgy adataidat a tagsági jogviszonyod
megszüntetésével összefüggésben is kezeljük.
Adataid kezelésének jogalapja egyrészről a Szövetkezetünk és közötted létrejövő tagsági
megállapodás, azon adataid vonatkozásában, melyek kezelése a hatályos jogszabályok által előírt
kötelezettségünk teljesítéséhez is szükséges, az adatkezelés e jogszabályi előírásokon alapul.
Iskolaszövetkezeti tagként az alábbi adatokat kezeljük rólad: név, anyja neve, születési hely és idő,
lakcím és tartózkodási hely címe (amennyiben a lakcímtől eltér), állampolgárság, telefonszám, e-mail
cím, személyi azonosító jel, adóazonosító jel, TAJ szám, oktatási intézmény neve és címe, melyben
tanulmányaidat folytatod, diákigazolvány kártyaszáma, azonosító száma, érvényesíthetőség éve,
tanulmányi munkarend, személyazonosító igazolvány száma és érvényességi ideje, lakcímigazolvány
azonosítója és kiállítási ideje, adóigazolvány sorszáma és kiállítási ideje, TAJ kártya kiállítási ideje,
bankszámla tulajdonosának neve, bankszámla száma, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése,
tanulói/hallgatói jogviszony fennállásának ténye.
Ha még nem múltál el 18 éves, úgy a Ptk. 2:12. § (1) bekezdése alapján törvényes képviselő(i)d
személyes adatait is kezeljük, hiszen ebben az esetben törvényes képviselő(i)d hozzájárulása
elengedhetetlen az iskolaszövetkezeti tagi jogviszonyos létesítéséhez, illetve a téged megillető
fizetést is törvényes képviselő(i)d bankszámlájára utaljuk át. Az adatkezelés törvényes képviselő(i)d
alábbi adataira vonatkozik: név, lakcím, aláírás, számlavezető bank neve, bankszámlaszám.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:355. §-a alapján kezeljük azokat az
adataidat, melyeket saját tagnyilvántartásunk tartalmaz; ezek a neved, lakcímed, tagsági jogviszonyod
keletkezésének időpontja és a befizetett tagdíj összege.
Felhívjuk figyelmedet, hogy abban az esetben, ha személyes adataidat nem adod meg, akkor nem
tudjuk lehetővé tenni számodra az iskolaszövetkezeti tagsághoz szükséges szerződés megkötését, és
a kiválasztott munkára történő jelentkezésedet sem tudjuk elfogadni.
Az iskolaszövetkezeti tagságod alapján személyes adataidat főszabály szerint tagsági jogviszonyod
megszűnését követő 1 évig kezeljük.
Azokat az adataidat azonban, melyeket az adófizetési kötelezettség teljesítését alátámasztó okiratok
tartalmaznak, nem törölhetjük a fenti határidőben, ugyanis azt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL
törvény („Art.”) 78. § (3) bekezdése értelmében az adó megállapításához való jog elévüléséig (azaz
az adóbevallás benyújtását, bejelentés megtételét követő 5. év végéig) meg kell őriznünk. E szabály
alapján kell meg kell őriznünk a téged megillető és kifizetett bérekkel kapcsolatos iratokat (belépési,
kilépési adatlap, jelenléti ív, bérszámfejtési adatlapok, NAV adatlapok, külső szolgáltatásra irányuló
megállapodás, bérek átutalását igazoló bankszámlakivonatok, stb.). A fenti dokumentumokban
szereplő személyes adataidat a fenti 5 éves határidő elteltét követően töröljük, továbbá gondoskodunk
a személyes adatokat tartalmazó okiratok megsemmisítéséről is. Ha életkorod miatt az elvégzett
munkáért téged megillető ellentételezést törvényes képviselő(i)dnek kell átutalnunk, úgy az utalás
teljesítéséhez szükséges adatokat ugyancsak a fenti, 5 éves elévülési határidő elteltéig kezeljük.
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Tájékoztatunk, hogy a minden iskolaszövetkezeti tagunkra kiterjedő balesetbiztosítást kötöttünk,
melynek díját havonta levonjuk a fizetésedből. A balesetbiztosítás arra szolgál, hogy az orvosi
ellátásod költségei már részben fedezve legyenek, ha a munkavégzés során balesetet vagy sérülést
szenvednél.
Ha a baleset bekövetkezik, személyes adataidat a fenti balesetbiztosítás érvényesítése céljából is
kezeljük, és azokat a Szövetkezetünkkel balesetbiztosítási szerződést kötő Generali Biztosító Zrt.
(székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) részére is átadjuk, mely adatátadás részletszabályairól a
9. pontban találsz további fontos információkat.
Tájékoztatunk, hogy ha azokat a feladatokat, melyek vonatkozásában iskolaszövetkezeti tagként a
személyes közreműködést vállaltad, harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban:
külső szolgáltatás) keretében teljesíted, úgy az alábbi személyes adataidat átadjuk a téged
foglalkoztató fogadó partnerünknek: név, e-mail cím, telefonszám. Van olyan partnerünk, aki
benyújtott önéletrajzodat is kéri elküldeni a foglalkoztatást, megelőzően, így ilyen esetekben az abban
szereplő adataid is átadásra kerülnek későbbi foglalkoztatódnak. A külső partner adatkezeléséről a 9.
pontban további információkat olvashatsz.
Ha az iskolaszövetkezet tagjaként külső szolgáltatás keretében dolgozol, akkor az alábbi adataidat az
Art. 1. számú mellékletének 14. pontja alapján fennálló, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal irányába
fennálló bejelentési kötelezettségünk teljesítése érdekében kezeljük: neved, adóazonosító jeled, TAJ
számod, diákigazolványod száma, külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás
megkötésének időpontja, iskolaszövetkezeti tagsági jogviszonyod megszűnésének időpontja.
Betekintésre vonatkozó jogod alapján kérheted, az iskolaszövetkezeti tagságoddal összefüggésben
kezelt személyes adataidról adjuk tájékoztatást, illetve másolatot, továbbá meghatározott feltételek
fennállása esetén pedig kérheted azt is, hogy korlátozzuk adataid kezelés vagy törüljük azokat. Ezeket
a kérelmeket haladéktalanul, de legkésőbb azok beérkezésétől számított 30 napon belül elbíráljuk, és
ennek eredményéről írásban fogunk tájékoztatni.
Mivel egyes adataid kezelése a közöttünk létrejött tagsági megállapodáson alapul, így azt is kérheted,
hogy személyes adatait közvetlenül továbbítsuk egy általad megjelölt másik adatkezelő személy vagy
szervezet részére. Ezzel kapcsolatban kérjük vedd figyelembe, hogy az általad címzettként megjelölt
adatkezelő személyét, valamint az adatkezelőnek a személyes adatok kezelésére vonatkozó eljárását
és annak jogszerűségét nem vizsgáljuk, ezért a másik adatkezelő eljárása miatt nálad felmerülő
bármely kárért vagy más hátrányos jogkövetkezményért felelősségünket ezúton is kizárjuk. Felhívjuk
figyelmedet, hogy abban az esetben nem tudjuk adattovábbításra vonatkozó kérelmedet teljesíteni
azon adatok vonatkozásában, melyeket kizárólag a jogszabályok kötelező előírásai alapján kezelünk
– erről a kérelmedre adott válaszban külön is fogunk tájékoztatni.
Személyes adataid kezelésével kapcsolatban téged megillető jogokról, valamint a joggyakorlás
szabályairól a 10. pontban találsz bővebb tájékoztatást.
7.

Szövetkezetünk hivatalos Facebook oldalának használata során megadott adatok
kezelése

Ahogy azt már a tájékoztató 5. pontjában leírtuk, a HPS Iskolaszövetkezet név alatt működő hivatalos
Facebook oldalunkon egyrészt lehetőséged van arra, hogy jelentkezz az általunk meghirdetett állás-,
és munkaajánlatokra. Facebook oldalunkat azonban más célra is használhatod, többek között
követheted az oldalt, hozzászólhatsz az ott közzétett tartalmakhoz, az oldalt vagy az általunk közzétett
tartalmakat lájkolhatod, te is megoszthatod saját oldaladon, hírfolyamodban, továbbá a Facebook
Messenger alkalmazás használatával üzenetet is küldhetsz nekünk.
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A fent felsorolt tevékenységeiddel összefüggésben hozzáférünk, illetve kezeljük mindazokat a
személyes adatokat, melyeket a saját Facebook profilodban bárki számára hozzáférhetővé tettél, így
a legtöbb esetben hozzáférünk nevedhez és profilképedhez, illetve amennyiben ezek az információk
elérhetők rólad, úgy többek között az iskoláid, illetve az általad folytatott tanulmányok adataihoz,
lakóhelyed városához vagy az érdeklődési körödre vonatkozó információkhoz.
Adatkezelési tevékenységünk kiterjed továbbá azon adataidra is, melyeket a hozzászólásokban,
üzenetekben kifejezetten fel is tüntetsz. Felhívjuk figyelmedet arra, hogy az adataidhoz való
hozzáférés nem jelenti azt, hogy ezeket az adatokat saját adatbázisainkban is rögzítjük.
Adataid kezelésére abból a célból kerül sor, hogy a HPS Iskolaszövetkezet név alatt működő
Facebook oldalunkat hatékonyan tudjuk működtetni és kezelni, illetve fenn tudjuk tartani.
A jelen pontban felsorolt személyes adataidat Szövetkezetünk jogos érdeke alapján kezeljük.
Tájékoztatunk, hogy személyes adataid jogos érdek alapján történő kezeléséhez elvégeztük az
érdekmérlegelési tesztet, melynek során megvizsgáltuk a Szövetkezetünk oldalán fennálló és az
adatkezelést igazoló jogos érdeket, valamint a te és a többi adatkezeléssel érintett természetes
személyek érdekét, és az adatkezeléshez fűződő jogaikat és alapvető szabadságaikat.
Ezen érdekeket egymással szembe állítva arra a következtetésre jutottunk, hogy az érintettek, így
többek között a te személyes adataid kezelését lehetővé tevő jogos érdekünk ténylegesen fennáll és
erősebb, illetve hangsúlyosabb, mint az érintettek ahhoz fűződő érdeke, hogy ne kezeljük róluk a
felsorolt személyes adatokat. Ezt igazolja többek között az a körülmény is, hogy az adatok kezelése
nélkül hivatalos Facebook oldalunkat nem tudnánk üzemeltetni és fenntartani, ugyanis annak szerves
és nélkülözhetetlen részét – a Facebook egész rendszeréből és felépítéséből fakadóan is – képezi az,
hogy az oldalunkkal bármilyen módon kapcsolatba kerülő, illetve az ott valamilyen tevékenységet
végző, aktivitást mutató személyek adatait megismerjük, ahhoz hozzáférjünk.
Tekintettel arra, hogy személyes adataidat saját jogos érdekünk alapján kezeljük, így bármikor
tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen. Már most felhívjuk figyelmedet arra, hogy ilyen
tiltakozási kérelem benyújtása nem jelenti az adatkezelés automatikus befejezését és adataid azonnali
törlését, erre csak akkor kerül sor, ha a kérelem tartalmának vizsgálatát követően megállapítjuk, hogy
adataid további kezelését nem indokolják olyan kényszerítő erejű jogos okok, melyek elsőbbséget
élveznek a te érdekeiddel, jogaiddal, szabadságaiddal szemben, vagy adataid kezelése nem szükséges
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Erre vonatkozó írásbeli kérelmed
alapján biztosítjuk, hogy az általunk készített részletes érdekmérlegelési tesztet te is megismerhesd.
Személyes adataidat addig kezeljük, amíg az adatkezeléssel szemben eredményesen nem tiltakozol,
de ezt figyelembe véve is legfeljebb addig tart adataid kezelése – összhangban az adatkezelés céljával
–, amíg hivatalos Facebook oldalunkat meg nem szüntetjük, vagy te nem törlöd véglegesen saját
Facebook profilodat – ami tartalmazza személyes adataidat.
Bármikor tájékoztatást kérhetsz az általunk a jelen pont szerint kezelt személyes adataidról, továbbá
hozzáférési jogod alapján adataidról másolatot kérhetsz, illetve meghatározott feltételek fennállása
esetén az adatkezelés korlátozását vagy a személyes adataid törlésére irányuló kérelmet is
benyújthatsz. Kérelmedet haladéktalanul, de legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül
elbíráljuk, és ennek eredményéről írásban tájékoztatunk.
Személyes adataid kezelése alapján téged megillető jogokról, valamint a joggyakorlás szabályairól a
tájékoztató 10. pontjában olvashatsz bővebben.
A
Facebook
adatkezeléséről
tájékoztatást
a
következő
linkeken
találsz:
https://www.facebook.com/policies/cookies/ és| https://www.facebook.com/about/privacy/update
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8.

Adatfeldolgozók igénybevétele

Tájékoztatunk, hogy Szövetkezetünk nevében a személyes adatokat érintő egyes adatkezelési
műveleteket – külön írásba foglalt szerződés alapján – az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozók
végzik el. Ezzel összefüggésben biztosítjuk, hogy az általunk megbízott adatfeldolgozók a hatályos
adatvédelmi szabályok érvényesüléséhez és az érintettek jogainak védelmét biztosító intézkedések
érvényesítéséhez szükséges garanciákat nyújtsanak.
Felhívjuk figyelmedet arra, hogy az adatfeldolgozók semmilyen érdemi döntést nem hozhatnak a rád
vonatkozó adatok kezelését illetően; az adatfeldolgozók az átadott személyes adatokat kizárólag
Szövetkezetünk utasításai és rendelkezései szerint dolgozhatják fel, azokon saját céljaikra sem
adatkezelést, sem adatfeldolgozást nem végezhetnek.
Az alábbi adatfeldolgozást végző vállalkozásokkal állunk szerződéses kapcsolatban, mely
vállalkozások részére személyes adatok kerülnek átadásra, illetve jutnak tudomásukra, mely adatokat
az adatfeldolgozók a Szövetkezetünk érdekében végzett tevékenységük ellátása során kezelnek.
A. Haladó Bt. (székhely: 1142 Budapest, Szőnyi út 22/A., cégjegyzékszám: 01-06-317774)
 személyes adatok: iskolaszövetkezeti tagok neve, adóazonosító jele, TAJ száma,
diákigazolvány száma, órabérének összege, ledolgozott havi óraszámuk, külső
szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás megkötésének időpontja,
iskolaszövetkezeti tagsági jogviszonya keletkezésének és megszűnésének időpontja
 tevékenység: könyvelési, bérszámfejtési feladatok ellátása a megbízási szerződés
alapján
Abban az esetben, ha a jövőben további adatfeldolgozó közreműködését vesszük igénybe a személyes
adatok kezelése során, úgy erről a jelen tájékoztató módosításával fogunk téged tájékoztatni.
9.

Hozzáférés a személyes adatokhoz, adattovábbítás

Partnerünk részére, akinél külső szolgáltatás keretében munkát végzel, a 6. pont ezen adatkezelést
bemutató bekezdésében felsorolt adataidat adjuk át. Ha partnerünk kifejezetten kéri, úgy bemutatjuk
neki a veled megkötött megállapodást is annak érdekében, hogy a foglalkoztatásod jogszerűségét
igazolni tudjuk.
A téged fogadó partnerünk személyéről a munkavégzés megkezdése előtt írásban tájékoztatunk.
Amikor a fenti partnernél végzel munkát, átadott személyes adataidat partnerünk közös
adatkezelőként kezeli, hiszen a foglalkoztatásodhoz szükséges feladatokat partnerünkkel együtt –
megosztva – teljesítjük. Velünk kötöd meg a tagsági megállapodást, de dolgozni a partnernél, az ő
utasításai szerint fogsz. Tőlünk kapod a fizetésedet, illetve mi fizetjük meg utánad a jogszabály által
előírt adókat, járulékokat, viszont a partner fogja nyilvántartani a munkaidődet nyilvántartani és
ellátni a munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat is.
Tájékoztatunk, hogy külön szerződésben határoztuk meg, hogy a személyes adatok kezelésével
kapcsolatban fennálló kötelezettségek, illetve a jogszerű adatkezelésért való felelősség miként oszlik
meg Szövetkezetünk és azon partnereink között, akiknél külső szolgáltatás keretében munkát végzel.
Felhívjuk a figyelmedet, hogy a partner is köteles biztosítani számodra az adataid kezelésével
kapcsolatos információkat, tájékoztatást. Érintetti jogaid gyakorlásával kapcsolatos kérelmedet
elsődlegesen Szövetkezetünknél tudod előterjeszteni, ez azonban nem jelenti azt, hogy érintettként ne
lennél jogosult az adatkezeléshez fűződő jogaidat a partnerrel szemben is gyakorolni.
Ha munkavégzés közben baleset ér, a baleset körülményeinek vizsgálatát és az eset dokumentálását
partnerünk végzi, akinél a munkát külső szolgáltatás keretében végezted.
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Ha a baleset miatt munkaképtelenné válsz, melynek időtartama a 3 munkanapot meghaladja, a partner
által elkészített baleseti dokumentációból Szövetkezetünk mellett a munkavédelmi hatóság is kap egy
példányt, és így hozzáférhet az abban szereplő személyes adataidhoz.
Amennyiben a munkahelyi balesettel összefüggésben igénybe veszed a Szövetkezetünk által
fenntartott balesetbiztosítást, a káresemény elbírálásához szükséges dokumentáció (belépési
nyilatkozat, tagsági megállapodás, eseti megállapodás a balesettel érintett feladatellátásra
vonatkozóan, munkaidő-nyilvántartás, a sérülés ellátásának orvosi dokumentációja, helyszínen
felvett jegyzőkönyvek), illetve az abban szereplő személyes adataid a Generali Biztosító Zrt. részére
átadásra kerülnek abból a célból, hogy a biztosító a biztosítási összeg kifizetésére irányuló igény
megalapozottságáról, illetve ha annak feltételei fennállnak, úgy a biztosítási összeg kifizetéséről
dönteni tudjon.
A fenti dokumentumokban szerepelhetnek bizonyos rád vonatkozó egészségügyi adatok is, melyek
kezelése egyrészt iskolaszövetkezeti tagsági jogviszonyodon alapul, másrészt a balesetbiztosítás
alapján téged megillető jogi igények érvényesítése (GDPR 9. cikk (2) f) pont) érdekében történik.
Adataidat kizárólag abból a célból kezeljük, hogy a biztosító részére a fenti esetben át tudjuk azokat
át tudjuk adni.
Felhívjuk figyelmedet, hogy Szövetkezetünk és a Generali Biztosító Zrt. is önálló adatkezelőként jár
el személyes adataid kezelése során. Ez azt jelenti, hogy Szövetkezetünk és a Generali Biztosító Zrt.
is egyaránt köteles az adatkezelés során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar adatvédelmi
jogszabályok rendelkezéseinek, biztosítani a személyes adatok biztonságos kezelését, és megfelelő
tájékoztatást nyújtani az érintettek számára az adatkezeléssel összefüggésben.
Tájékoztatunk, hogy személyes adataid kezelésével összefüggésben a téged megillető jogokat
bármikor gyakorolhatod Szövetkezetünk és a Generali Biztosító Zrt. vonatkozásában és
mindkettőnkkel szemben is, erre vonatkozó kérelmedet Szövetkezetünknél a jelen tájékoztató 10.
pontjában, míg a Generali Biztosító Zrt.-nél annak saját adatkezelési tájékoztatójában írtak szerint
terjesztheted elő.
A
Generali
Biztosító
Zrt.
adatkezelési
tájékoztatóját
https://www.generali.hu/~/media/adatkezeles/Adatkezelesi_tajekoztato

itt

találod:

Felhívjuk figyelmedet, hogy a Ptk 3:355. §-a alapján Szövetkezetünk tagjairól nyilvántartást kell
vezetnünk, ami tartalmazza a nevedet, lakcímedet, az általad befizetett szövetkezeti tagdíj összegét,
illetve tagsági jogviszonyod keletkezésének és megszűnésének időpontját is, ha a beléptél
Szövetkezetünkbe. Ezt a nyilvántartást minden olyan személy megismerheti, aki igazolni tudja, hogy
a nyilvántartásba való betekintéséhez érdeke fűződik. Ez azt is jelenti, hogy ezek az érdeküket
igazolni tudó személyek a te fent felsorolt személyes adataidat is megismerhetik a betekintés során.
Tájékoztatunk, hogy azon adataid vonatkozásában, melyekhez a HPS Iskolaszövetkezet Facebook
oldalán folytatott tevékenységeid eredményeként jutunk hozzá, nem kizárólag Szövetkezetünk
minősül adatkezelőnek; velünk megosztott adataidat ebben az esetben a Facebook Ireland Ltd.
(székhely: 4 Grand Canal Square, Grand CanalHarbour, D2 Dublin, Írország) társasággal mint
társadatkezelővel közösen kezeljük.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy mind Szövetkezetünk, mind pedig a Facebook Ireland Ltd. köteles az
általa végzett adatkezelési tevékenység gyakorlása során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos
magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, biztosítani a személyes adatok biztonságos
kezelését, és megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettek számára az adatkezeléssel összefüggésben.
A
Facebook
Ireland
Ltd.
adatkezelési
tájékoztatóját
itt
éred
el:
https://www.facebook.com/privacy/explanation/
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Tájékoztatunk továbbá, hogy személyes adataid kezelésével összefüggésben téged megillető jogokat
bármikor gyakorolhatod Szövetkezetünkkel és a Facebook Ireland Ltd. társasággal szemben is azzal,
hogy kérelmed előterjesztésére Szövetkezetünknél a jelen tájékoztató 10. pontjában írtak megfelelően
irányadók.
Tájékoztatunk, hogy abban az esetben, ha Szövetkezetünkhöz hivatalos megkeresés érkezik – az
adatátadás okának megjelölésével – a jogszabály által adatkezelésre feljogosított hatóság vagy
bíróság részéről bizonyos személyes adataid átadására, úgy ezen kötelezettségünk teljesítése
érdekében a hatóság, illetve bíróság által kért személyes adatokat kötelesek és jogosultak vagyunk
továbbítani.
Tájékoztatunk továbbá, hogy adataidat a jelen pontban írtakon túlmenően sem az Unión belül, sem
harmadik országba nem továbbítjuk sem más adatkezelők – kivéve, ha ezt adathordozhatósági jogod
alapján te kifejezetten nem kéred –, sem nemzetközi szervezetek, sem egyéb címzettek részére.
10.

Érintettek jogai, a joggyakorlás menete

Adatkezelési tevékenységünk során valamennyi érintett számára biztosítjuk, hogy a jelen
tájékoztatóban felsorolt személyes adataik kezeléséhez fűződő jogaikat teljeskörűen, bármiféle
indokolatlan korlátozás vagy akadályozás nélkül tudják gyakorolni.
Gondoskodunk továbbá arról is, hogy minden adattulajdonos számára biztosított legyen az adatokhoz
való hozzáférési jog, a törlés, helyesbítés és az adatkezelés korlátozásához fűződő jog, a tiltakozáshoz
való jog, a hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog és az adathordozhatóság joga gyakorlásának,
valamint az adatkezeléssel szembeni jogorvoslat benyújtásának lehetősége az alábbiak szerint.
A. Az adatokhoz való hozzáférés
Tájékoztatunk, hogy jogosult vagy arra, hogy az általunk folytatott adatkezelésről és a rólad kezelt
adatokról felvilágosítást kérjél és kapjál Szövetkezetünktől. Ennek érdekében írásbeli kérelmed
alapján rendelkezésedre bocsátjuk a rólad kezelt adatok másolatát, tájékoztatunk az adatkezelés
céljáról, és azon címzettekről, akikkel személyes adataidat közöljük, az adattárolás tervezett
időtartamáról, valamint az adatkezelés során téged megillető jogokról. Kérelmed teljesítése első
alkalommal ingyenes, ha adataidról további másolatokat igényelsz, úgy díjat számítunk fel, melynek
pontos mértékéről írásban tájékoztatunk.
Már most jelezzük, hogy adatmásolat kiadása iránti kérelmedet csak abban az esetben és olyan
mértékig tudjuk teljesíteni, amennyiben az nem sérti más természetes személyek jogait és
szabadságát.
B. Jog a kezelt adatok pontosságához, teljességéhez és naprakész voltához
Érintettként jogosult vagy arra, hogy a rólad kezelt és tárolt adatok megfeleljenek a pontosság,
teljesség és naprakészség követelményeinek. Kérjük, segítsd munkánkat azzal, hogy ha korábban
megadott adataid megváltoznak, úgy azt írásban az iskolaszovetkezet@hps.hu e-mail címre, vagy a
HSP Garabonciás Iskolaszövetkezet, 1054 Budapest, Hold utca 21., 4. em. levelezési címre
megküldött levél jelentsd be.
C. Az adatok helyesbítéséhez való jog
Ha tudomásodra jutna, hogy személyes adataidat pontatlanul kezeljük, bármikor kérheted, hogy
helyesbítsük azokat, vagy egészítsük ki az általad megadott adatok alapján.
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D. Az adatok törléséhez való jog
Tájékoztatunk, hogy kérelmed alapján indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rólad tárolt és kezelt
személyes adatokat, ha az alábbi esetek bármelyike fennáll a te esetedben:
-

az adatkezelés célja megszűnt;
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavontad hozzájárulásodat és nem állapítható
meg más jogalap az adatok további kezelésére;
ha jogos érdek alapján kezeljük adataidat és te tiltakozol az adatkezelés ellen, továbbá nincs
elsőbbséget élvező ok, ami a további adatkezelést indokolná;
jogellenes adatkezelés történt;
jogszabály írja elő személyes adataid törlését.

Felhívjuk figyelmedet, hogy a fenti esetek bármelyikének fennállása esetén megillet téged az ún.
elfeledtetéshez való jog is, mely szélesebb körben biztosítja személyes adataid hozzáférhetetlenné
tételét, mint önmagában azok törlése. Ha ezt a jogodat szeretnéd gyakorolni, úgy minden lehetséges
informatikai megoldást felhasználunk azért, hogy személyes adataid semmilyen formában ne álljanak
a jövőben rendelkezésünkre. Töröljük az adatait tartalmazó elektronikus fájlokat az eltárolt biztonsági
mentésekből és ezzel egyidejűleg megsemmisítjük a személyes adataidat tartalmazó papír alapú
dokumentumokat is. Kérelmed alapján a Szövetkezetünkkel szerződéses kapcsolatban álló
adatfeldolgozókat is kötelezzük arra, és az adataidat kezelő önálló, és közös adatkezelőket is értesítjük
arról, hogy a nekik átadott, rólad kezelt személyes adatokat töröljék, illetve semmisítsék meg.
Kérjük, vedd figyelembe, hogy adattörlési kérelmedet nem tudjuk teljesíteni akkor, ha a személyes
adatok további kezelése jogi érdek (pl. szerződésen alapuló követelés) érvényesítése és védelme, a
véleménynyilvánítás és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása, a jog által előírt kötelezettség
teljesítése vagy feladat végrehajtása, statisztikai, kutatási cél teljesítése miatt, illetve népegészségügyi
közérdek alapján szükséges.
Tájékoztatunk, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) és (2) bekezdésében előírt
kötelezettségünk alapján a téged a munkavégzés alapján megillető juttatások kifizetéséhez
kapcsolódnak, így a nevedet, bankszámlaszámodat, a bankszámládat vezető pénzintézet
megnevezését, valamint a részedre kifizetett összegeket, illetve abban az esetben, ha 16. életévedet
még nem töltötted be, úgy törvényes képviselőd nevét, bankszámlaszámát, a bankszámlát vezető
pénzintézet megnevezését, valamint az elvégzett munka alapján téged megillető és törvényes
képviselőd részére átutalt juttatások összegét az egyes utalások időpontjától számított 8 évig kezeljük.
Ha törlési kérelmed a fenti adatokra is kiterjednek, úgy ezt csak a 8 éves kötelező megőrzési határidő
lejártát követően tudjuk teljesíteni.
Kifejezetten felhívjuk figyelmedet arra, hogy a személyes adatok törlésére irányuló kérelem
teljesítését követően személyes adataid többé már nem állíthatók helyre.
E. Adatkezelés korlátozásának joga
Dönthetsz úgy, hogy személyes adataid kezelését korlátozod bizonyos időtartamra, ha az alábbi
esetek egyike a te vonatkozásodban fennáll:
 ha úgy gondolod, hogy adataidat pontatlanul kezeljük, úgy a személyes adatok pontosságának
ellenőrzéséig;
 ha jogellenes adatkezelésre kerülne sor, de kifejezetten tiltakozol adataid törlése ellen és
kifejezetten kéred, hogy a személyes adataidat ne töröljük;
 ha már nincs szükségünk a személyes adataid a Szövetkezetünk által megjelölt célból, de az
adatok további kezelése a téged megillető jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez szükséges;
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ha a Szövetkezetünk jogos érdekére alapított adatkezelés ellen tiltakoztál; ebben az esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy
Szövetkezetünk jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e jogos érdekeiddel szemben.

Ha adataid kezelésének korlátozására kerül sor, erről tájékoztatjuk azokat a címzetteket, akikkel az
adataidat közöltük. Felhívjuk a figyelmed, hogy az adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelem
benyújtása esetén a korlátozással érintett adatokat ugyan nem kezeljük, de továbbra is tároljuk. Abban
az esetben azonban, ha adataid kezeléséhez hozzájárultál, vagy az adatkezelés jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, vagy ha azt más természetes, illetve
jogi személy jogainak érdeke, vagy uniós, illetve tagállami közérdek indokolja, úgy adataidat – a
korlátozás tényétől függetlenül – kezeljük.
Ha az adatkezelés korlátozásának indoka már nem áll fenn, úgy a korlátozás feloldásáról és annak
időpontjáról legkésőbb a feloldást megelőző 15 nappal írásban fogunk értesíteni.
F. Az adathordozhatóság joga
Adathordozhatósághoz fűződő jogod lehetőséged van arra, hogy azokról a személyes adatokról,
melyeket hozzájárulásod vagy veled kötött tagsági megállapodás alapján kezelünk, tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban tájékoztatást kérj és kapj, illetve kérheted adataid
közvetlen továbbítását kérje egy, az általad megjelölt adatkezelő részére.
Tájékoztatunk, hogy az adataidra vonatkozó tájékoztatást pdf formátumban adjuk át. Felhívjuk
figyelmed arra, hogy nem ellenőrizzük annak az adatkezelőnek a személyét, akinek a személyes
adatokat kérelmed alapján továbbítjuk, így az adatokat fogadó adatkezelési tevékenységével
összefüggésben érintettnél esetlegesen felmerülő bármely kárért vagy más hátrányos
jogkövetkezményért felelősségünket kizárjuk.
G. Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga
Érintettként bármikor írásban visszavonhatod a személyes adataid kezelésére vonatkozó
hozzájárulásodat, az iskolaszovetkezet@hps.hu e-mail címre, illetve a HSP Garabonciás
Iskolaszövetkezet, 1054 Budapest, Hold utca 21., 4. em. postacímre küldött nyilatkozattal. Felhívjuk
figyelmedet, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja az ezt megelőzően folytatott
adatkezelési tevékenységünk jogszerűségét.
A hozzájárulás visszavonását követően személyes adataid nyilvántartásainkból törlésre kerülnek,
kivéve azt az esetkört, ha az adatokat más jogalapra (pl. szerződés, jogos érdek, jogszabály előírása)
hivatkozással is kezeljük, illetve, ha a hozzájárulás visszavonásával érintett adatokat ugyancsak a
hozzájárulásod alapján, de más célból kezeljük.
H. Tiltakozás az adatkezeléssel szemben
Abban az esetben, ha személyes adataidat Szövetkezetünk, vagy egy másik harmadik fél jogos érdeke
alapján kezeljük, saját helyzeteddel kapcsolatos okból bármikor tiltakozhatsz adatkezelésünk ellen.
Felhívjuk a figyelmedet, hogy tiltakozás esetén a jogos érdek alapján kezelt adataidat nem kezeljük
tovább, feltéve, hogy nem áll rendelkezésre a jogos érdeken kívül más jogalap, ami személyes adataid
kezelését lehetővé teszi számunkra.
Tájékoztatunk továbbá, hogy amennyiben adataid kezelését kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek a téged érintettként megillető érdekekkel, jogokkal és szabadságokkal
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak, úgy tiltakozási kérelmed vizsgálatát követően erről írásban tájékoztatunk téged,
megjelölve, hogy tiltakozási kérelmednek miért nem tudunk eleget tenni, és miért kezeljük továbbra
is adataidat.
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I. Az érintett kérelmének elbírálása
Tájékoztatunk, hogy személyes adataid kezelésével, illetve a fenti, A. – H. pontokban felsorolt jogaid
gyakorlásával összefüggésben benyújtott valamennyi kérelmedet – tartalomtól függetlenül – a
beérkezést követően haladéktalanul megvizsgáljuk és a kérelem elbírálásáról írásban indokolatlan
késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatjuk.
Felhívjuk figyelmed, hogy a kérelem összetettségére vagy a hozzánk beérkező érintetti kérelmek
számára tekintettel a fenti válaszadási határidőt legfeljebb további 2 hónappal meghosszabbíthatjuk.
Ha a kérelmed elbírálása során határidő-hosszabbításra kerülne sor, úgy – a késedelem okának
megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban fogunk tájékoztatni.
A fenti határidő-hosszabbítás nem illeti meg Szövetkezetünket akkor, ha kérelme alapján
megítélésünk szerint adatvédelmi intézkedés megtételére nincs szükség. Ebben az esetben kérelmét
30 napon belül megválaszoljuk, és egyben tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, illetve
jogorvoslati lehetőségeiről.
Kérelmed megválaszolása, illetve teljesítése érdekében tett intézkedésekért díjat nem számítunk fel,
kivéve abban az esetben, ha kérelmedet megalapozatlanul vagy ismételten azonos tartalommal
terjeszted elő; ilyenkor kérelmed teljesítésével kapcsolatban a felmerülő adminisztratív költségekkel
arányban álló, ésszerű mértékű díjat számítunk fel, melynek pontos mértékéről a kérelemre adott
válaszunkban adunk részletes tájékoztatást számodra.
J. Jogorvoslati lehetőségek
Számunkra kiemelt fontosságú, hogy személyes adataidat jogszerűen és minden esetben csak az adott
cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeljük, ezért amennyiben elégedetlen lennél
adatkezelésünkkel, vagy bármilyen észrevételed, kérdésed merülne fel adataid kezelésével
kapcsolatban, úgy kérjük, hogy ezt először Szövetkezetünknek jelezd. Erre lehetőséged van a 2.
pontban szereplő elérhetőségeink bármelyikén, de közvetlenül kapcsolatba léphetsz adatvédelmi
tisztviselőnkkel is, akinek nevét és elérhetőségét a 13. pontban találod.
Bármelyik utat is választod, minden esetben írásban küldünk visszaigazolást a kérelmed alapján
induló ügy kivizsgálásáról, és legkésőbb a kérelmed beérkezésétől számított 30 napon belül
indokolással ellátott döntésben tájékoztatunk a vizsgálat eredményéről is.
Amennyiben álláspontod szerint személyes adataidat nem jogszerű kezeltük, úgy panaszoddal a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhatsz. A panasz
befogadására és elbírálására, valamint a hatósági eljárás lefolytatására vonatkozó szabályokat a
www.naih.hu weboldalon találod meg. Tájékoztatunk továbbá, hogy amennyiben a Hatóság
döntésével nem értesz egyet, vagy a Hatóság a panaszod határidőben nem vizsgálja ki, jogorvoslat
érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhatsz.
Amennyiben úgy ítélnéd meg, hogy – adataid nem megfelelő kezelésével – megsértettük személyes
adatok kezeléséhez fűződő jogaidat, úgy jogorvoslatért a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055
Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.) is fordulhatsz, vagy lakóhelyed, illetve
tartózkodási helyed szerint illetékes törvényszék eljárását kezdeményezheted. Saját lakóhelyed,
illetve tartózkodási helyed szerint illetékességgel rendelkező törvényszék adatait a
https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon találod meg. Tájékoztatunk, hogy a Törvényszék előtt a jogi
képviselet kötelező, ezért igényedet csak megfelelő jogi képviselet mellett tudod érvényesíteni.
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Tájékoztatunk továbbá, hogy abban az esetben, ha Szövetkezetünk vagy megbízott adatfeldolgozóink
a hatályos adatvédelmi előírásokat be nem tartva kezelték személyes adataidat, amelynek
eredményeképpen téged bármilyen vagyoni kár ért, úgy az illetékes bíróság előtt kártérítés, míg nem
vagyoni kár elszenvedése esetén sérelemdíj iránti igényt terjeszthetsz elő Szövetkezetünkkel vagy
megbízott adatfeldolgozóinkkal szemben. Kérjük vedd figyelembe az igényérvényesítéskor, hogy
adatfeldolgozóink csak akkor felelnek a kárért, ha nem tartották be az adatkezelésre vonatkozó
jogszabályi előírásokat vagy a Szövetkezetünk által adott utasításokat. Kártérítésre vonatkozó
igényedet érvényesítheted – saját választásod szerint – Szövetkezetünk vagy a jogsértő
adatfeldolgozó székhelye szerint, illetve lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerint illetékes bíróság
előtt is.
Kifejezetten felhívjuk figyelmedet arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez fűződő jogok
gyakorlására vonatkozó kérelmedet, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférések elkerülése
érdekében, kizárólag személyazonosságod egyértelmű megállapítását követően tudjuk teljesíteni.
Személyazonosságod kétséget kizáró megállapítása érdekében kérjük, hogy papír alapú
beadványaidban mindig tüntesd fel legalább nevedet és lakcímedet, elektronikus úton beküldött
kérelmedet pedig arról az e-mail címről küldd el, melyet a jelentkezés vagy a belépés során nekünk
megadtál.
11.

Adatkezelő által meghozott adatbiztonsági intézkedések

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt valamennyi személyes adat megfelelő
szintű biztonságát garantáljuk. A legmegfelelőbb adatbiztonsági intézkedés kiválasztása
Szövetkezetünknél minden esetben egyedileg, az adatok vonatkozásában fennálló és valószínűsíthető
kockázat figyelembevétele és értékelése alapján történik.
A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében gondoskodunk arról, hogy a személyes adatok
kezelését lehetővé tevő nyilvántartások, alkalmazások vonatkozásában az adatkezelés időtartama alatt
mindvégig biztosított legyen ezek bizalmas jellege, az adatokat tartalmazó rendszerek,
nyilvántartások rendelkezzenek a szükséges védelemmel, továbbá ellenállók legyenek bármiféle
jogosulatlan beavatkozás, támadás ellen, vagy véletlen adatmegsemmisüléssel, adatvesztéssel
szemben. Szövetkezetünk képes annak garantálására is, hogy az adatkezeléshez használt
nyilvántartások, alkalmazások mind az adatkezelési műveletek elvégzéséhez, mind pedig az érintettek
jogainak gyakorlásához, érvényesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre álljanak.
Tájékoztatjuk azon természetes személyeket, akinek adatait a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint
kezeljük, hogy az adatbiztonsági előírások maradéktalan érvényesülése érdekében valamennyi, az
adatok biztonságának megőrzésére bevezetett intézkedés hatékonyságát rendszeresen ellenőrizzük,
és ezen ellenőrzések eredményét dokumentált módon értékeljük.
Felhívjuk figyelmed arra, hogy az adatkezelés során alkalmazott rendszereket és eszközöket úgy
választottuk ki, hogy azok képesek és alkalmasak legyenek arra, hogy egy esetleges adatvédelmi
incidens bekövetkezése esetén valamennyi személyes adathoz való hozzáférést, valamint azok
megfelelő időn belül történő helyreállítását biztosítsák. Valamennyi adatkezelési műveletet
megelőzően, valamint az adatkezelés teljes időtartama alatt folyamatosan figyelemmel követjük és
értékeljük a személyes adatok vonatkozásában az adott pillanatban fennálló, valószínűsíthető
kockázati tényezőket, különösen azokat a kockázatokat, melyek az általunk felvett, tárolt vagy más
módon kezelt adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítésével, módosításával, elvesztésével vagy
az adatok jogosulatlan személyek általi megismerésével járhatnak.
Annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes és jogi
személyek kizárólag a Szövetkezetünk által adott kötelező erejű utasításoknak megfelelően járjanak
el, folyamatosan ellenőrizzük ezen személyeket.

17

Szövetkezetünk megbízásából az adatvédelmi szabályok érvényesülését adatvédelmi tisztviselő is
ellenőrzi, aki az adatkezeléssel kapcsolatban szakmai tanácsokat ad, illetve tájékoztatást nyújt mind
Szövetkezetünk személyes adatkezelést végző alkalmazottai, mind pedig adatfeldolgozóink, illetve a
Szövetkezetünkkel együtt közös adatkezelést végző társadatkezelők részére, együttműködik a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, kapcsolattartó pontként szolgál az
Szövetkezetünk és az érintettek, valamint a felügyeleti hatóság között, továbbá ellenőrzi az
adatvédelmi előírások folyamatos érvényesülését.
Szövetkezetünk és adatfeldolgozó partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a
számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a
számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.
Adatkezeléssel érintett tevékenységeink során a személyes adatok biztonságát és védelmét többek
között az alábbi intézkedések útján biztosítjuk:
-

-

12.

az alkalmazott informatikai rendszer és hálózat vonatkozásában egyaránt biztosított a csalás,
kémkedés, a számítógépes vírusok és egyéb kártevők, az illetéktelen behatolások, illetve a
szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások elleni védelem (tűzfal alkalmazása, vírusirtó
programok telepítése);
a személyes adatok elektronikus kezeléséhez használt program vonatkozásában a rendszeres
szoftverfrissítéseket elvégezzük;
valamennyi személyes adatot tartalmazó fájl-ról meghatározott rendszerességgel biztonsági
mentést készítünk;
személyes adatok elérése kizárólag az erre feljogosított személyek számára, egyedi
felhasználónév és jelszó megadását követően lehetséges;
az érintettek által megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott
adatkezelési célonként elkülönítve kezeljük;
megfelelő technikai intézkedésekkel biztosítjuk, hogy az érintettek személyes adatait,
valamint az általunk gyűjtött és kezelt felhasználási adatokat egymással ne lehessen
összekapcsolni;
a személyes adatokat tartalmazó, papír alapú dokumentumok erre a célra kialakított, zárható
tárolóhelyiségben történő elhelyezése, melyhez való hozzáférés kizárólag az erre feljogosított
személyek számára lehetséges.
Adatvédelmi incidensek kezelése

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Szövetkezetünk által bevezetett, és a személyes adatok
kezelésének teljes folyamata alatt érvényesülő adatbiztonsági intézkedések ellenére is
előfordulhatnak olyan sajnálatos események, melyek a tárolt és kezelt adatokat veszélyeztethetik.
A személyes adatokat érintő incidens bekövetkezése esetén garantáljuk, hogy az incidenst
haladéktalanul, de legkésőbb annak felfedezésétől számított 72 órán belül bejelentjük a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé.
Kérjük ne lepődj meg, ha adatvédelmi incidenssel kapcsolatos értesítést kapsz tőlünk, ebben az
esetben jogszabályi kötelezettségünket teljesítjük, mely előírja az érintettek tájékoztatását azokról az
adatvédelmi incidensekről, amelyek valószínűsíthetően magas kockázatot jelentenek az
adattulajdonosok jogaira és szabadságaira nézve. Ilyen magas kockázat különösen, ha az incidens
érzékenynek tekintendő adatkört érintenek (pl. különleges adatok, érintett pénzügyi helyzetére
vonatkozó információk, személyiséglopásra vagy az érinttetek társadalmi megítélésére alkalmas
adatok).
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Ezen tájékoztató levél tartalmazni fogja adatvédelemi tisztviselőnk személy nevét és elérhetőségét,
az incidens jellegét és következményeit, valamint a következmények kiküszöbölése és az esetlege
káros hatások megszüntetése érdekében már megtett vagy kilátásba helyezett intézkedéseket.
Valamennyi, személyes adattal foglalkozó megbízottunktól megköveteljük, hogy munkája során az
adatvédelmi incidensek mielőbbi felderítése és megszüntetése érdekében az általunk kialakított és
bevezetett intézkedési tervet követve járjanak el. Annak érdekében, hogy az incidensek
bekövetkezését az adatkezelés során minimalizáljuk és a fenti szabályok érvényesülését a lehető
legmagasabb szinten biztosítsuk, rendszeres belső ellenőrzési műveleteket építettünk be a
folyamatokba.
Felhívjuk azon érintettek figyelmét, akinek személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott
jogalapnak megfelelően és célok elérése érdekében kezeljük, hogy a bejelentés mellett valamennyi
incidensről jegyzőkönyvet veszünk fel és központi nyilvántartást vezetünk, amelyek tartalmazzák a
problémás esetek leírását, azok minősítését és érintettekre gyakorolt hatását, valamint azok mielőbbi
megszüntetése és nemkívánatos hatásai kiküszöbölése érdekében tett intézkedéseket.
Gondoskodunk arról, hogy mindazon adatfeldolgozók, akikkel adatkezelési tevékenységünk végzése
során együttműködünk, hozzánk hasonlóan az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően
teljesítsék mind az incidensek bejelentésére, mind pedig azok dokumentálására vonatkozó
kötelezettségüket.
Adatvédelmi tisztviselő

13.

Szövetkezetünknél adatvédelmi tisztviselő működik, akihez személyes adataid kezelésével
kapcsolatos
kérdéseiddel
közvetlenül
is fordulhatsz az alábbi
e-mail
címen:
kaprinyak.monika@hps.hu
Ha személyes adataid kezelésével, valamint az adatkezeléshez fűződő jogaid gyakorlásával
kapcsolatban bármilyen kérdésed vagy problémád merülne fel, kérjük, hogy először adatvédelmi
tisztviselőnk fordulj, aki folyamatosan a rendelkezésedre áll.
Adatvédelmi tisztviselőnk valamennyi, az általunk végzett adatkezelési tevékenység vonatkozásában
megfelelő ismeretekkel rendelkezik, így megfelelő felvilágosítást, tájékoztatást tud adni személyes
adataid kezelésével kapcsolatban.
Adatkezelési tájékoztató módosítása

14.

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan bármikor
módosítsuk. Jelezni kívánjuk, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató módosításáról – a tájékoztató
módosítással érintett pontjainak és a módosítás hatályba lépési időpontjának megjelölésével – az
érintetteket a www.iskola.hps.hu weboldalon, külön figyelemfelhívás mellett mindig tájékoztatjuk.
Alkalmazott jogszabályok

15.

A jelen adatkezelési tájékoztató elkészítésekor valamennyi, az adatkezelési tevékenység végzését
illetően irányadó, kötelező előírást, így különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vettük
alapul:





Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy
„GDPR”),
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („Infotv.”),
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mt.”),
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a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény („Szövtv.”),
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számvtv.”),
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”),
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény („Pp.”),
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény („Be.”).

Budapest, 2020. július 1.
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