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Hatályos: 2020. július 27-től 
 

1. Közös adatkezelés 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai 
Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Airon Consulting Kft., az Airon 
Corporate Services Kft., valamint az Airon Accounting Bt. (továbbiakban: „Adatkezelők”) az érintettek részére a 
személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adják. 
 

2. Adatkezelői képviselő 
A felsorolt Adatkezelők közös adatkezelőnek minősülnek, kijelölt közös adatkezelői képviselőjük az Airon Consulting 
Kft. Ezen közös adatkezelői megállapodás eredményeképpen az Airon Consulting Kft. jogosult valamennyi Adatkezelő 
nevében eljárni és felel az érintettek megfelelő tájékoztatásáért, illetve a bármely, az Adatkezelőkhöz benyújtott 
érintetti/hatósági megkeresés feldolgozásáért és megválaszolásáért. Ilyen esetekben az egyes Adatkezelőkre vonatkozó 
kötelezettségeket és a felelősségi viszonyokat az Adatkezelők egymás közötti viszonyukban világosan rendezik. 
  

3. Fogalmak  
Az Adatkezelők felelősek a jelen Adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) elkészítéséért, a benne foglaltak 
betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos 
változata az Adatkezelők székhelyén, továbbá a https://airontrust.hu/ weboldalon érhető el. A Tájékoztatóban az alábbi 
fogalmakat használjuk: 
 

a. „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon 
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, 
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb 
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 
megsemmisítés. 

b. „Adatfeldolgozás”: technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem 
rendelkezik.  

c. „Személyes adat”: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. 
Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, 
például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 
azonosítható. 

d. „Ügyfél”: természetes személy ügyfél vagy a jogi személy természetes személy képviselőjének megnevezése 
az Adatkezelők és a személyes adat jogosultja között létrejött kötelmi jogviszony esetében. 

e. „Felhasználó”: a weboldalt felhasználó személy. 
f. „Tájékoztató”: jelen Adatkezelési tájékoztató. 

 
4. Az Adatkezelők adatai 

 
a. Cégnév: Airon Consulting Kft. 

Székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., 2. emelet 
Cégjegyzékszám: 01-09-721127 
Adószám: 13149387-2-41 
Weblap: http://airontrust.hu/ 
Telefon: 061 700 4141 
E-mail: hello@airon.hu 
 

b. Cégnév: Airon Corporate Services Kft. 
Székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., 2. emelet 
Cégjegyzékszám: 01-09-867077 
Adószám: 13668626-2-41 
Weblap: http://airontrust.hu/ 
Telefon: 061 700 4141 
E-mail: hello@airon.hu 
 

c. Cégnév: Airon Accounting Bt. 
Székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., 2. emelet 
Cégjegyzékszám: 01-06-747090  
Adószám: 22874850-1-41 
Weblap: http://airontrust.hu/ 
Telefon: 061 700 4141 

https://airontrust.hu/
http://airontrust.hu/
mailto:hello@airon.hu
http://airontrust.hu/
mailto:hello@airon.hu
http://airontrust.hu/
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E-mail: hello@airon.hu 
 

5. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége 
Az Adatkezelők kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesznek igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az 
adatkezelés mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak való megfelelésében, kiemelten biztosítják az 
érintettek jogainak védelmét, továbbá megfelelő technikai és szervezési intézkedések tesznek a személyes adatok 
védelme érdekében. 
 
Az Adatkezelők részére az adatok kezelése során Adatfeldolgozóként az alábbi partner(ek) járnak el:  
 

a. Név: Tárhelypark Kft. 
Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24. 
Cégjegyzékszám: 01-09-322570 
Adószám: 23289903-2-43 
Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: tárhelyszolgáltatás. 
 

b. Név: Számlázz.hu 
Cég neve: KBOSS.hu Kft. 
Cégjegyzékszám: 01-09-303201 
Adószám: 13421739-2-41 
Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: online számlázás. 
 

c. Név: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. 
Székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 13. 
Cégjegyzékszám: 01-10-045531 
Adószám: 13812203-2-41 
Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: könyvelőprogram igénybevétele. 
 

d. Név: Microsoft Magyarország Kft. 
Székhely: 1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.) 
Telefon: +36 1 437 2800 
Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: levelezés, tárhelyszolgáltatás. 
 

e. Név: DocuSign 
Székhely: 221 Main St., Suite 1550 San Francisco, CA 94105 
Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: Dokumentum hitelesítés, aláírás elektronikus formában. 
 

f. Név: PandaDoc 
Székhely: 101 California St #3975, San Francisco, CA 94111 
Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: Dokumentum hitelesítés, aláírás elektronikus formában. 
 

g. Név: DO-Q-MENT Digitális Irat-archiváló és Stratégia tervező Kft. 
Székhely: H-1134 Budapest, Tüzér u. 30. 
Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: Dokumentum hitelesítés, aláírás elektronikus formában. 
 

h. Név: ”EVROTRUST TECHNOLOGIES” AD 
Székhely Bulgaria, Sofia, 101 Tsarigradsko shose blvd., Business center AKTIV, fl. 6. 
Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: Dokumentum hitelesítés, aláírás elektronikus formában. 
 

i. Név: Adriana Automatik Kft. 
Székhely: 1172 Budapest, XIV utca 11. 
Adószám: 26383738-2-42 
Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: könyvelés automatizálása. 
 
Az Adatkezelők és az Adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az 
Adatkezelők által az Adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét. 
 

6. Jogszabályi előírásoknak való megfelelés 
Az Adatkezelők tevékenységük során teljes mértékben meg kívánnak felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak, 
adatkezeléseit a GDPR 5. cikkében rögzített alapelvek betartásával végzik. 
 

7. Jelen szabályzat alkalmazása 
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Ez a szabályzat az Adatkezelők feladatkörében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelmére, az Adatkezelők által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozására, 
továbbá az Adatkezelők kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságának biztosítására 
terjed ki. Jelen szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni az Adatkezelők valamennyi adatkezelési tevékenységére. 
 

8. A szabályzat hatálya 
A szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőkkel az adatkezeléseik során bármilyen jogviszony keretében együttműködő 
minden személyre, így különösen az adatkezelő munkavállalóira, illetve adatfeldolgozóira. Az Adatkezelők a személyes 
adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt határozzák meg, adatfeldolgozóként pedig az 
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (nek). Az Adatkezelők az egymás közötti viszonyukban adatkezelőként 
és adatfeldolgozóként tiszteletben tartják mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak 
át és elkötelezettek ezek védelmében.  
 

9. Az Adatkezelők által kezelt adatok 
Az Adatkezelők által nyújtott szolgáltatások során adatkezelés szempontjából az alábbi személyes adatok kezelése 
valósul meg: 
a. a természetes személy személyazonosító adatait, így a személyes adat jogosultja személyazonosító igazolványának, 

útlevelének, lakcímet igazoló hatósági igazolványának, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolványának 
adattartalmát, társadalombiztosítási jelét; 

b. a kötelmi jogviszony jellegétől függően a személyes adat jogosultjának bankszámlaszáma, illetve bankszámláját 
vezető pénzintézet neve;  

c. személyes adat jogosultjának elérhetősége (telefonszáma, email címe);  
d. jogi személy fél esetén a jogi személy képviseletére jogosult természetes személy családi és utóneve; tisztsége; 

születési helye és ideje; anyja születési neve; állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási címe, valamint 
személyazonosító igazolványának, útlevelének adattartalma. 

 
9.1. Pénzmosás és terrorizmus megelőzése érdekében a hatályos jogszabályok által kötelezően előírt személyes 

adatok. Természetes személy ügyfél, az ügyfél természetes személy képviselőjének azonosítása során a 
természetes személy 

a. családi- és utónevét, 
b. születési családi és utónévét, 
c. állampolgárságát, 
d. születési helyét és idejét, 
e. anyja születési nevét, 
f. lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, 
g. azonosító okmányának számát és típusát. 

 
9.2. A fentieken túl az Adatkezelők a bérszámfejtési szolgáltatásuk során az alábbi személyes adatok birtokába 

kerülnek (mind az Ügyfél munkavállalói, mind pedig a saját munkavállalóik esetében), s kezelik azokat: 
 

Személyes adat 
 

Adatkezelési cél Adatkezelési jogalap Adat forrása Adattovábbítás 

Név, születési hely, idő, 
anyja neve, TAJ-szám, 
adóazonosító, 
legmagasabb iskolai 
végzettséget igazoló 
okirat kelte és száma 

munkavállaló 
munkaviszonya 
létesítésének 
hatósági bejelentése 

jogi kötelezettség 
teljesítése [GDPR  
6. cikk (1) bekezdés c) 
pont] 

érintett 
(munkavállaló) 

bérszámfejtő felé 
NAV felé 
munkaügyi ellenőrzés 
során az illetékes 
kormányhivatal felé 

Bankszámlaszám és 
bank neve 

munkabérfizetési 
kötelezettség 
teljesítése 

munkaszerződésből 
vagy 
munkaviszonyhoz 
kötődő 
megállapodásból 
eredő kötelezettség 
teljesítése [GDPR  
6. cikk (1) bekezdés b) 
pont] 

érintett 
(munkavállaló) 

nincs 

Gyermek(ek)re 
vonatkozó adatok 

pótszabadság, gyáp 
biztosítása 

jogi kötelezettség 
teljesítése [GDPR  
6. cikk (1) bekezdés c) 
pont] 

érintett 
(munkavállaló) 

bérszámfejtő felé 
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Név, munkakör, 
lakcím, TAJ-szám 

munkaköri 
alkalmasság 
felmérése 

jogi kötelezettség 
teljesítése [GDPR  
6. cikk (1) bekezdés c) 
pont] 

érintett 
(munkavállaló) 

üzemorvos felé 

Munkaköri 
alkalmasság ténye 

munkaköri 
alkalmasság 
felmérése 

megelőző munkahelyi 
egészségügyi célokból, 
a munkavállaló 
munkavégzési 
képességének 
felmérése érdekében 
[GDPR 9. cikk (2) 
bekezdés h) pont] 

üzemorvos nincs 

A munkaidő-
nyilvántartás adatai, a 
munkaidőre és 
pihenőidőre 
vonatkozó (jelenléti) 
adatok 

bérszámfejtés jogi kötelezettség 
teljesítése [GDPR  
6. cikk (1) bekezdés c) 
pont] 

munkáltató bérszámfejtő felé 
munkaügyi ellenőrzés 
során az illetékes 
kormányhivatal felé 

Magán telefonszám, 
magán e-mail-cím 

kapcsolattartás a 
munkaviszonnyal 
kapcsolatban (pl. 
keresőképtelenség 
bejelentése) 

a munkáltató (vagy 
egy harmadik fél) 
jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez 
szükséges [GDPR  
6. cikk (1) bekezdés f) 
pont] 

érintett 
(munkavállaló) 

nincs 

Céges telefonszám, 
céges e-mail-cím 

kapcsolattartás a 
munkaviszonnyal 
kapcsolatban 

munkaszerződésből 
vagy 
munkaviszonyhoz 
kötődő 
megállapodásból 
eredő kötelezettség 
teljesítése [GDPR  
6. cikk (1) bekezdés b) 
pont] 

érintett 
(munkavállaló) 

üzleti partnerek felé 

Név, munkakör munkavédelmi és 
tűzvédelmi oktatás 

jogi kötelezettség 
teljesítése [GDPR  
6. cikk (1) bekezdés c) 
pont] 

érintett 
(munkavállaló) 

hatósági eljárás esetén az 
érintett hatóság felé 

A munkavállaló ellen 
folyó végrehajtásra 
vonatkozó adatok 
(munkaviszony ténye, 
munkabér, jogosult 
neve, vh. Ügy száma, 
tartozás mértéke) 

a munkáltatót a 
végrehajtási 
eljárással 
összefüggésben 
terhelő 
kötelezettségek 
teljesítése 

jogi kötelezettség 
teljesítése [GDPR  
6. cikk (1) bekezdés c) 
pont] 

érintett 
(munkavállaló) 
végrehajtó 

bérszámfejtő felé 
végrehajtó felé 

Munkabaleset ténye és 
körülményei 

a munkáltatót a 
munkabalesettel 
összefüggésben 
terhelő jogi 
kötelezettségek 
teljesítése 

jogi kötelezettség 
teljesítése [GDPR  
6. cikk (1) bekezdés c) 
pont] 

érintett 
(munkavállaló) 
a balesettel 
érintett más 
személy (tanú, 
kivizsgáló) 

munkavédelmi hatóság felé 
bérszámfejtő felé 
 

Név, munkakör, 
születési hely és idő, 
adóazonostó, TAJ-
szám, járulékfizetésre 
vonatkozó időszakok, 
a munkavállaló ellen 
folyó végrehajtás 
ténye 

a munkaviszony 
megszűnésével 
kapcsolatos 
munkáltatói 
kötelezettségek 
teljesítése 

jogi kötelezettség 
teljesítése [GDPR  
6. cikk (1) bekezdés c) 
pont] 

érintett 
(munkavállaló) 

bérszámfejtő felé 
NAV felé 

 
10. Weboldal 

Az Adatkezelők az általuk üzemletetett https://airontrust.hu/ weboldalon („Weboldal”) a következő adatkezeléseket 
valósítja meg: 

https://airontrust.hu/
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a. Regisztrációs aloldal 

A Weboldal szolgáltatásainak teljes körű igénybevételéhez a weboldalt felhasználó személy („Felhasználó”) 
regisztrációja szükséges. 

 
b. A hírlevélre történő feliratkozásnál 

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen kizárólag az Adatkezelők 
hírlevelére feliratkozni. 

 
c. Landing oldalon történő kapcsolatfelvétel esetében 

A Felhasználónak lehetősége van egy külön felületen, landing oldal segítségével az Adatkezelőkkel való 
közvetlen kapcsolatfelvételre. 

 
d. Kapcsolat aloldal 

A Weboldalon található információval kapcsolatos kérdésekkel a hello@ airon.hu email címre küldött 
üzenettel együttesen megküldött személyes adatok. 

 
e. Karrier aloldal 

A Weboldalon található álláshirdetésekre történő jelentkezéshez a hello@airon.hu email címre küldendő, 
rövid motivációs levélben illetve szakmai önéletrajzban, valamint e dokumentumokat tartalmazó elektronikus 
levélben található személyes adatok: 

 
Személyes adat 
 

Adatkezelési cél Adatkezelési jogalap Adat forrása Adattovábbítás 

Név, születési hely, idő, 
lakcím, legmagasabb 
iskolai végzettséget 
igazoló okirat kelte és 
száma 

munkaerő-felvételben 
résztvevő pályázó 
pályázati anyagának és 
a pályázó 
alkalmasságának 
megállapítása. 
 

érintett hozzájárulása  érintett 
(munkavállaló) 

nincs 

 
Magán telefonszám, 
magán e-mail-cím 

kapcsolattartás a 
munkaviszonnyal 
kapcsolatban (pl. 
keresőképtelenség 
bejelentése) 

a munkáltató (vagy egy 
harmadik fél) jogos 
érdekeinek 
érvényesítéséhez 
szükséges [GDPR  
6. cikk (1) bekezdés f) 
pont] 

érintett 
(munkavállaló) 

nincs 

 
10.1. Az Adatkezelők az érintett adatait csak abban az esetben továbbítják másik személy (ek) számára, 

amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő 
adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv az 
Adatkezelők felé hivatalos megkeresését eljuttatja. 

 
10.2. Amennyiben a munkaerő-felvétel sikertelen, vagy a személyes adat jogosultja az Adatkezelők 

ajánlatát nem fogadja el, úgy Adatkezelők az érintett pályázati anyagát, valamint személyes adatait valamennyi 
nyilvántartásából haladéktalanul törlik. Amennyiben a munkaerő-felvétel sikeres, úgy Adatkezelők a 
személyes adat jogosultjának hozzájárulásával személyes adatainak azt a részét, amelyet Adatkezelők jogcím 
birtokában őrizhetnek és kezelhetnek a munkavállalóról kezelt adatokról vezetett nyilvántartás részévé 
teszik. Adatkezelők a pályázati anyagon kívül egyéb forrásból személyes adatot megismerni nem jogosultak, 
kivéve amennyiben az Adatkezelők jogos érdekének érvényesítéséhez szükségessé válik. 

 
11. Adatbiztonság garantálása 

Az Adatkezelők a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, 
körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és 
súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak 
érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják. 
 

12. Adatkezelők intézkedései 
Az Adatkezelők intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy az Adatkezelők vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt 
eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelők utasításának 
megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. 
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13. Információk rendelkezésre bocsátása 
Az Adatkezelők vállalják és szavatolják, hogy az Ügyfél rendelkezésére bocsátanak minden olyan információt, amely a 
kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az Ügyfél által vagy az 
általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Az Adatkezelők vállalják, hogy 
haladéktalanul tájékoztatják az Ügyfelet, ha úgy vélik, hogy annak valamely utasítása sérti a GDPR rendeletet vagy más 
jogszabályt. 
 

14. Adatok törlése, visszajuttatása 
Az Adatkezelők vállalják és szavatolják, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásának befejezését követően 
az Ügyfél döntése alapján minden személyes adatot törölnek vagy visszajuttatnak az Ügyfélnek, és törlik a meglévő 
másolatokat, kivéve, ha jogszabály a személyes adatok tárolását írja elő. 
 

15. Adatkezelőkre alkalmazandó jogszabály 
A Felek megállapodnak, hogy az Adatkezelők az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat (pl. az Ügyfél 
munkavállalóinak a bérszámfejtéshez és hatósági bejelentéshez szükséges személyes adatai) kizárólag az Ügyfél 
írásbeli utasításai alapján kezelhetik. A jelen megállapodás szempontjából írásbeli utasításnak minősül a jelen 
szerződés is. Az Adatkezelők ettől kizárólag akkor térhetnek el, ha az adatkezelést az Adatkezelőkre alkalmazandó 
jogszabály írja elő. Ebben az esetben erről a jogi előírásról az Adatkezelők az Ügyfélt az adatkezelést megelőzően 
értesítik, kivéve, ha az Ügyfél értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja. 
 

16. Adatvédelmi tisztviselő 
Az Adatkezelőknek a GDPR 37. cikke alapján nem kötelesek adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. 
 

17. Adattovábbítás 
A jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával Felhasználó az adatvédelmi elveinket tudomásul véve kifejezetten 
hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelők a velük közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók (pl.: 
bankszámlanyitás esetén hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások) részére, a rendelkezésre bocsátott adatok 
vonatkozásában adattovábbítást végezzenek. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat 
teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek 
továbbadni semmilyen formában nem jogosult. Az adattovábbítás célja: a Felhasználók személyre szabott kiszolgálása, 
az Adatkezelők partnerei által nyújtott szolgáltatásoknak részükre történő optimalizálása, az Adatkezelők szerződéses 
feladatainak teljesítése. A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében) illetve az 
Adatkezelők szerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára nem tesszük 
hozzáférhetővé. 
 

17.1. Továbbított adatok a pénzmosás és terrorizmus megelőzése érdekében a hatályos jogszabályok által 
kötelezően előírt személyes adatok. Természetes személy ügyfél, az ügyfél természetes személy 
képviselőjének azonosítása során a természetes személy 

a. családi- és utónevét, 
b. születési családi és utónévét, 
c. állampolgárságát, 
d. születési helyét és idejét, 
e. anyja születési nevét, 
f. lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, 
g. azonosító okmányának számát és típusát, 
h. külföldi adószámát, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolványának adattartalmát, 
i. társadalombiztosítási jelét. 

 
18. Külföldi adattovábbítás 

Az Adatkezelők személyes adatot harmadik országban adatkezelést folytató Adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy 
harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha ahhoz az érintett kifejezetten 
hozzájárult, vagy az adatkezelésnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezései teljesülnek, és a 
harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő 
szintű védelme. Az Adatkezelők személyes adatokat a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint 
a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben 
meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben továbbít harmadik országba. Az EGT-államba irányuló 
adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.  
 

19. Adatkezelési célok: 
Az Adatkezelők az alábbi célokból végeznek adatkezelést a jogszabályokkal összhangban: 

a. érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés révén kötelmi jogviszony teljesítése, kötelmi jogviszonyból eredő 
jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; 

b. az Adatkezelőket terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és  
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c. az Adatkezelők jogos érdekének érvényesítése. 
 

19.1. Az Adatkezelők működésével kapcsolatban, illetve az általuk üzemeltetett Weboldal esetén az alábbi 
célokból kezelnek adatokat: 

a. kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja az Ügyfelek és a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az 
esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése a 
szolgáltatással összefüggésben; 

b. regisztráció; 
c. hírlevél; 
d. az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos információk átadása, tájékoztatási feladatok ellátásai, a jogszabályi 

előírások végrehajtása; 
e. az Adatkezelők által meghirdetett állásajánlatokra történő jelentkezés, valamint további hozzájárulás esetén 

az adatok megőrzése a jövőbeni álláslehetőségekkel kapcsolatos megkeresésekhez. 
 

20. Adatkezelők a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a regisztráció, a 
kapcsolattartás, a hírlevél küldése, a landing oldalon történő kapcsolatfelvétel, illetve a karrier aloldalon a 
megjelölt álláshirdetésre történő jelentkezéssel kapcsolatban kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az 
adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását. 

 
21. A Weboldal teljeskörű használatához történt regisztrációval, illetve a Regisztráció véglegesítésekor, jelen 

Tájékoztató elfogadásával, Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy Adatkezelők személyes adataikat kezeljék. 
A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán 
alapul. 

 
22. A hírlevélre történő feliratkozáskor a Felhasználó kifejezetten és egyértelműen előzetes beleegyezését adja, 

hogy az Adatkezelők számára marketing tartalmú leveleket küldjenek, s e vonatkozásban a megadott 
személyes adatait kezeljék. A hírlevélről a Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélben található leírás 
szerint. A hírlevelek reklámüzenetet tartalmazhatnak. 

 
23. Az álláshirdetésre történő jelentkezéssel, illetve a kapcsolattartási aloldalon megjelölt elérhetőségeken 

keresztül megküldött megkeresésekkel a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelők a személyes 
adataikat kezeljék. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes 
hozzájárulásán alapul. 

 
24. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik 

kötelezővé, amely tényről az Adatkezelők minden esetben külön értesítik az érintetteket. 
 

25. A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját 
személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

 
26. Adatkezelés jogalapja: 
a. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása; 
b. GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges; 
c. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
d. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges. 

 
27. Amennyiben az Ügyfél vagy a Felhasználó elektronikus vagy hagyományos levél, telefon-, hang-, vagy 

videóhívás segítségével közvetlenül keresi meg az Adatkezelőket és az elektronikus vagy hagyományos levél, 
telefon-, hang-, vagy videóhívás a Tájékoztatóban megjelölt személyes adatot is tartalmaz, úgy az Adatkezelők 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében, az Ügyfél vagy a Felhasználó hozzájárulását az érintett 
személyes adatainak kezeléséhez, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, megadottnak veszik. 

 
28. Az Ügyfelet vagy a Felhasználót terheli annak felelőssége, hogy a közte és az Adatkezelők közötti elektronikus 

levelezés, telefon-, hang-, vagy videóhívás során az Ügyfél vagy a Felhasználó által a beszélgetésbe felvett 
harmadik Fél az Ügyfél vagy a Felhasználó személyes adatait, üzleti titkait esetlegesen megismerheti. 

 
29. Az Ügyfél vagy a Felhasználó által elektronikus vagy hagyományos levél, telefon-, hang-, vagy videóhívás 

segítségével küldött azon személyes adatokat, melyeket az Adatkezelők nem kértek be és tekintettel az 
adatkezelési célokra, szükség sincs rájuk, az Adatkezelők haladéktalanul törlik, és erről tájékoztatják az 
Ügyfelet vagy a Felhasználót.  

 
30. Amennyiben az Ügyfél vagy a Felhasználó több, az Adatkezelők foglalkozásában álló munkavállalót is 

indokolatlanul csatolt vagy a munkavállalóknak kérés nélkül továbbított elektronikus levelet, telefon-, hang-, 
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vagy videóhívást, úgy az Adatkezelők a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá 
az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira figyelembevételével törekszik arra, hogy minden ilyen személyes adat törlése kerüljön, de az 
Ügyfél vagy a Felhasználó felelőssége körültekintően eljárni ezügyben. 

 
31. Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, 

melynek során: 
a. beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket, 
b. beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait, 
c. szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján 

mérlegelés, 
d. tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről. 

 
32. Az adatkezelés időtartama: 
a. A szerződés időtartama, illetve ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik, az adott jogszabály szerinti időtartam. 
b. A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük.  
c. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év. 
d. A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év. 
e. A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év. 
f. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év. 

 
33. Érintetti jogok: 

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak: 
a. tájékoztatáshoz való jog [GDPR 13. és 14. cikk]; 
b. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés) [GDPR 15. cikk]; 
c. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása [GDPR 16. és 19. cikk]; 
d. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) [GDPR 17. és 19. cikk];  
e. az adat kezelésének korlátozása [GDPR 18. és 19. cikk]; 
f. a személyes adatok direktmarketing célokra való használatának megtiltása; 
g. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;  
h. bármely, az Adatkezelők által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy 
i. tiltakozás a személyes adat használata ellen [GDPR 21. cikk]; 
j. panasztétel a hatóságnál; 
k. bírósági jogorvoslat. 

 
34. Adatkezelők a Felhasználó vagy az Ügyfél kérésére tájékoztatást adnak az általuk kezelt személyes adatairól, 

azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - az érintett személyes adatainak 
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben: a 
hello@airon.hu e-mail címen vagy postai levél útján a következő postai címen: Airon Consulting Kft. 1011 
Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., 2. emelet, mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím 
megadásával. Adatkezelők a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban 
válaszolnak. 

 
35. A Felhasználó vagy az Ügyfél jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) 

szintén a hello@airon.hu e-mail címen vagy postai levél útján a következő postai címen: Airon Consulting Kft. 
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., 2. emelet, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a 
levelezési cím megadásával. Adatkezelők a helyesbítést haladéktalanul elvégzik a nyilvántartásában, és ennek 
megtörténtéről írásban értesítik az érintettet. 

 
36. A Felhasználó vagy az Ügyfél a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy kezelésének 

korlátozását a hello@airon.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Airon Consulting 
Kft. 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1., 2. emelet postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, 
személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelők a törlési kérelem 
kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törlik a 
Felhasználót vagy az Ügyfelet a nyilvántartásából. 

 
37. Törlés helyett az Adatkezelők a személyes adatok kezelését korlátozzák, ha a Felhasználó vagy az Ügyfél ezt 

kéri. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos 
közérdekéből lehet kezelni. 
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38. Amennyiben az Adatkezelők a Felhasználó vagy az Ügyfél helyesbítés, kezelésének korlátozása vagy törlés 
iránti kérelmét nem teljesítik, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közlik a helyesbítés, 
kezelés korlátozása vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés 
vagy kezelés korlátozása iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelők tájékoztatják a Felhasználót vagy az 
Ügyfelet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő 
fordulás lehetőségéről. 

 
39. A Felhasználó vagy az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

a. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez vagy az Adatkezelők, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

b. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 
tudományos kutatás céljára történik; valamint 

c. a törvényben meghatározott egyéb esetben. 
 

40. Az Adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon 
belül megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, és döntéséről a kérelmezőt írásban 
tájékoztatják. Ha a Felhasználó vagy az Ügyfél az Adatkezelők döntésével nem ért egyet, illetve ha az 
Adatkezelők a fenti határidőt elmulasztják, a Felhasználó vagy az Ügyfél – a döntés közlésétől, illetve a határidő 
utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 

 
41. Weboldal használata során gyűjtött adatok 

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az 
Adatkezelők semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjtenek vagy kezelnek olyan módon, amely 
alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne. 
 

41.1. A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó vagy Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az 
Adatkezelők a Tájékoztató jelen részében írt adatokat, információkat rögzítsenek, valamint a rögzítéshez 
szükséges cookie-kat elhelyezzen. 

 
41.2. Ilyen adatok a Felhasználó vagy az Ügyfél bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a 

Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok 
automatikus eredményeként rögzítik. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó 
vagy az Ügyfél külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor 
automatikusan naplózza. 

 
41.3. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a 

Felhasználó vagy az Ügyfél ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az 
Adatkezelők férnek hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok 
alkalmazásával gyűjthetők. 

 
41.4. Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák: 
a. Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének 

merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. 
 

b. Naplófájlok:  az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint 
például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 192.168.2.1), a Felhasználó vagy az Ügyfél által használt 
operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra 
látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett 
tartalmak. 

 
41.5. Az Adatkezelők – hasonlóan más, weboldalt üzemeltető szolgáltatókhoz – kielemzik ezeket az 

adatokat, hogy meg tudják állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. 
Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelők arra is használják, hogy a 
weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsák. 

 
42. Weboldal használata során gyűjtött adatok felhasználása 

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó vagy az Ügyfél azonosítására, és az 
Adatkezelők nem is kapcsolják össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal. 
 

42.1. Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelők a Weboldalt megfelelően 
működtetni tudják, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a 
Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott 
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adatokat egyebekben az Adatkezelők személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon) 
céljából is felhasználhatják. 

 
42.2. Az Adatkezelők a fentieken kívül felhasználhatják ezen információkat arra, hogy felhasználási 

tendenciákat elemezzenek, illetve a Weboldal funkcióit javítsák, fejlesszék, továbbá, hogy átfogó forgalmi 
adatokat szerezzenek a Weboldal teljes használatáról. 

 
43. Cookie-k kikapcsolása: 

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelők a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről a Weboldal 
használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k 
használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait. 
 

43.1. Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon 
kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem 
olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Weboldal felhasználó élményt sem 
tudják így az Adatkezelők ugyanolyan mértékben biztosítani. 

 
44. Linkek 

Az Adatkezelők a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi 
gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelők tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy 
linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítják a 
Weboldalról és megteszik a további intézkedéseket. 
 

45. Adatbiztonság 
Az Adatkezelők kötelezik magukat arra, hogy gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik továbbá azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, 
tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan 
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezik magukat arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek 
az adatokat a Felhasználók vagy az Ügyfelek hozzájárulása alapján továbbítják vagy átadják, felhívják, hogy eleget 
tegyenek az adatbiztonság követelményének. 
 
 

46. Személyes adatok megismerhetősége 
A személyes adatok közvetlen megismerésére kizárólag az Adatkezelők jogosultak. Az Adatkezelők a Felhasználók és 
az Ügyfelek és adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesznek. A fenti pontokban 
meghatározott adatok megadása során keletkező információkat az Adatkezelők a legnagyobb körültekintéssel, 
szigorúan bizalmasan kezelik. Az Adatkezelők adminisztrátorai az adatok kezelése terén különböző jogosultságokkal 
rendelkeznek: egyes adminisztrátoroknak teljes körű, másoknak csak korlátozott hozzáférése és jogosultsága van. 
 

47. Adatvédelmi incidens 
Adatkezelők gondoskodnak arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa 
nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelők 
alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelők harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező 
személynek nem adják át. 
 

47.1. Adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se 
sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelők az adatkezelési 
tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírják. 

 
47.2. Adatkezelők semmilyen körülmények között nem gyűjtenek különleges adatokat, azaz olyan 

adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az 
egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

 
47.3. Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával 

azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásukra jutott, bejelentik a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az 
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, Adatkezelők a 
bejelentéshez mellékelik a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

 
47.4. Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják az 
érintettet az adatvédelmi incidensről. 
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47.5. Az Adatkezelők az érintettek részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi 

incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során: 

a. világosan és közérthetően ismertetik az adatvédelmi incidens jellegét; 

b. információt nyújtanak a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és elérhetőségeiről; 

c. ismertetik az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 

d. ismertetik az Adatkezelők által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, 
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését 
célzó intézkedéseket.  

 
48. Jogorvoslati tájékoztatás 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
(továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az 
érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem 
felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek. A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. 
 

49. Tájékoztatás a nyilvántartásokról: 
Az Adatkezelők az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzik, mely célok 
elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezetik: 

a. adatkezelések nyilvántartása  
b. az adattovábbítás nyilvántartása 
c. adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása 
d. adatvédelmi incidensek nyilvántartása 
e. érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása 
f. „eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása 
g. előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása 

 
49.1. Az Adatkezelők megfelelő intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy az érintett részére a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, 
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsák. 

 
49.2. Ha az adatkezelést az Adatkezelők nevében más végzi, az Adatkezelők kizárólag olyan 

adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés e 
rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai 
és szervezési intézkedések végrehajtására.  

 
50. Záró rendelkezések 

A jelen Szabályzat 2020. július 27. napjától hatályos. A Szabályzatot a hatályba lépését követően keletkező, illetve olyan 
már fennálló jogviszonyokra kell alkalmazni, amelyekben adatkezelés 2020. július 27. napját követően történik. 
 

50.1. Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót az érintettek előzetes 
értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák. 

 
50.2. A jelen Szabályzat hatályba lépéséről, illetve annak alkalmazásáról az Adatkezelők kötelesek minden 

Ügyfelét, illetve az Adatkezelőkkel egyéb jogviszonyt létesítő természetes személy figyelmét felhívni, illetve a 
jelen Szabályzatot számukra kötelesek elérhetővé tenni. 

 
Kelt: Budapest, 2020. július 27. 
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