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Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR)
2018. május 25. napjától közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállam területén. A GDPR
előírásai mellett a személyes adatok kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései irányadók.
Fentiek alapaján a T. J. TERV Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság a személyes
adatok kezelését, védelmét az alábbi adatvédelmi szabályzat alapján biztosítja.
I.

Az adatkezelő adatai

Adatkezelő neve:
Székhelye:
Képviseli:
E-mail:
Honlap:
II.

T.J. TERV Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság
8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 99.
Riedl Tamás ügyvezető
info@rdla.hu
www.rdla.hu

A szabályzat hatálya, alkalmazása

A szabályzat 2020. január 1. napjától visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a T. J. Terv Bt.
tisztségviselőire, munkatársaira, vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban állókra.
A jelen szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapítja
meg. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során,
valamint az adatkezelési tájékoztatások kiadásakor.
Adatvédelmi tisztviselő alkalmazási kötelezettsége adatkezelőnek nem áll fenn.
III.

A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy harmonizálja az adatkezeléseket a T. J. Terv Bt. tevékenységei
tekintetében a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme
érdekében, valamint biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését.
A T. J. Terv Bt. a tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok
kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen 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 2016/679.
rendeletében foglaltaknak.
A szabályzat fontos célja továbbá, hogy annak megismerésével és betartásával a T. J. Terv Bt.
munkatársai képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni.
Irányadó jogszabályok:
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Info. tv.),
az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós
jogforrásokkal (különösen 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 2016/679 sz. rendelet,
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény - (Számv. tv.);
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
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IV.




















Értelmező rendelkezések
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Hirdetések esetében
ezek a hirdetést feladó személyek. Az ingatlanügylet létrejöttekor érintettek az
ügyletben részt vevő személyek, illetve mindazok akiknek jogát, jogos érdekét az
ügylet érinti; megbízó, építtető.
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása,
amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja
a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –
kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton
végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele (azaz: az adatok átadása);
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele, például:
megjelentetés az interneten;
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé
nem lehetséges;
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
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V.

Az adatkezelés alapelvei



Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság:
A jogszerűség átfogó alapelvi szintű követelmény, magában foglalja az alapelvek
érvényesülésével való összhangot. Jelenti, hogy az adatkezelésnek valós jogalapja kell,
hogy legyen, meg kell felelnie a jogi szabályozókban foglalt követelményeknek.



Célhoz kötöttség:
Kizárólag előre meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kerülhet sor az adatok
gyűjtésére, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.



Adattakarékosság:
A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns kell, hogy legyen és csak a
szükséges mértékre korlátozott.



Pontosság:
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul törölni kell, vagy helyesbíteni, ennek érdekében
minden ésszerű intézkedést meg kell tenni.



Korlátozott tárolhatóság:
A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek
azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb
ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.



Integritás és bizalmas jelleg:
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok
megfelelő biztonsága az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ide értve.



Elszámoltathatóság:
Magában foglalja a felelősséget az előző elveknek való megfelelésért és a képességet
ennek igazolására. A T. J. Terv Bt. alkalmazottjai amennyiben tudomást szereznek
arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen köteles azt
helyesbíteni, vagy helyesbítését kezdeményezni.
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VI.

A kezelt személyes adatok köre

A kezelt személyes adatok körét, azok kezelésének célját és jogalapját, az adattovábbítással
kapcsolatos információkat, az adatkezelés időtartamát az adatkezelési tájékoztatók, valamint
az adatkezelési nyilvántartás tartalmazza.
A természetes személyes összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek,
alkalmazások, eszközök, protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, IP
címekkel és cookie azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva
alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyes profiljának létrehozására és az adott
személy azonosítására.
Az adatkezelésre csak és kizárólag akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű
megerősítő cselekedettel, írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett – vagy szóbeli
nyilatkozattal önkéntes kifejezett, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az
adatok kezeléséhez (ld. VI.1. pont). Az adatkezelés célja az érintett által a T. J. Terv Bt.- től
igénybe vett szolgáltatástól függően alakul.
VII.

Az adatkezelés jogalapjai a T. J. Terv Bt. adatkezelése során

Az adatkezelés jogszerűségéhez - a GDPR 6. cikke alapján - legalább az alábbi jogalapok
egyikének fennállása szükséges:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez;
Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű
megerősítő cselekedettel, például írásbeli - ideértve az elektronikus úton tett - vagy
szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez.
Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett személy a
www.rdla.hu honlap megtekintése során bejelöli az erre vonatkozó négyzetet. A
hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.
Hozzájárulásnak minősül az is, ha valamely felhasználó olyan nyilatkozatot illetve
cselekedet tesz, amely az adott összefüggésben az érintett személy hozzájárulását
személyes adatainak kezeléséhez egyértelműen jelzi.
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik
fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
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f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé..
A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell
vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének
időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e ésszerűen arra, hogy adatkezelésre
az adott célból kerülhet sor.
Jogos érdekből történő adatkezelés esetén a T. J. Terv Bt. az érdekmérlegelési tesztet
minden esetben elkészíti, és megismerhetővé teszi.
A személyes adatok T. J. Terv Bt. általi felvétele és kezelése jogi kötelezettségen vagy az érintett
önkéntes hozzájárulásán, illetve jogos érdeken, vagy olyan szerződés teljesítésén alapul,
amelyben az érintett az egyik fél.
A személyes adatoknak az eredeti céltól történő felhasználása csak akkor megengedett, ha az
adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljával, amelyekre a személyes adatokat
eredetileg gyűjtötték.
VIII.

Az érintett tájékoztatása

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson
alapul vagy kötelező. Az adatkezelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az érintett
részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, az adatkezelés tényéről és céljairól
valamennyi információt a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően tömör,
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában világosan és közérthetően
megfogalmazva nyújtsa.
Az érintett tájékoztatása jelen nyilvános szabályzattal, és az egyéb tevékenységekre vonatkozó
adatkezelési tájékoztatókkal valósul meg.

IX.

Az érintett jogai

1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12-14. cikk)
Az adatkezelő kérelem esetén indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén,
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két
hónappal meghosszabbítható. A tájékoztató biztosítható online rendszer üzemeltetésével,
amelyen keresztül az érintett könnyen és gyorsan hozzáférhet a szükséges információkhoz.
2.

Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk)

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, beleértve az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
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c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen
várható következményekkel jár.
3. Az érintett adatainak helyesbítése, törlése és az adatkezelés korlátozása (GDPR 16-.
cikk)
3.1. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
3.2. A törléshez való jog - „az elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk)
A személyes adatot törölni kell, ha
1. az adatkezelés célja megszűnt;
2. az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
3. az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
4. az adatkezelés jogellenes;
5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
6. az adatok törlésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor.
3.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
2. az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését;
3. adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez;
4. az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű/az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.
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4. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk)
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve,
ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet
kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
5. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson
vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon működik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy
– ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti
közvetlen továbbítását. E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot.
6. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az
említett jogalapokon alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
7. Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog (GDPR 22. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a következő esetekben:
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Az adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő
részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben
kifogást nyújtson be.
8. Jogorvoslat igénybevétele
8.1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető
vizsgálat (Infotv. 52-58. §), GDPR 57. Cikk, 77. cikk
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A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban
Hatóság) bejelentéssel bárki (tehát nem csak az érintett) vizsgálatot kezdeményezhet
arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen, különben a Hatóság érdemi vizsgálat
nélkül elutasíthatja a bejelentést. A további elutasítási indokokat az Infotv. 53. §-a
tartalmazza. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi
és viseli.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Honlap: www.naih.hu
Tel.: +36-1-391-1400
8.2.
Bírósági jogérvényesítés (Infotv. 22. §, GDPR 79. cikk)
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat,
mivel minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a
személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették
a GDPR-ban rögzített jogait.

X.

A személyes adatok felülvizsgálata

Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra
korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.
A T. J. Terv Bt. ügyvezetője által megállapított rendszeres felülvizsgálati határidő 2 év.
XI.

Az adatfeldolgozás szabályai

Az adatfeldolgozó kizárólag az adatkezelő szerv utasításának megfelelően végezheti e
tevékenységet, az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót.
Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott
személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára
adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései
szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az adatfeldolgozásra irányuló szerződés szakmai tartalmáért azon adatkezelő szerv vezetője
felel, amelynek tevékenységéhez az adatfeldolgozási tevékenység közvetlenül kapcsolódik.
Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem
bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti
tevékenységben érdekelt.
Az adatfeldolgozókról T. J. Terv Bt., mint adatkezelő nyilvántartást vezet.
Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében külső szolgáltatónál megjelentetett
hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében
adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója.
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XII.

Az adattovábbítás szabályai

A T. J. Terv Bt. adatkezeléseiből személyes adatot továbbítani az érintett beleegyezésének
hiányában csak törvényben meghatározott szerv, vagy személy-részére, és csak a törvényben
meghatározott adatkörben lehet, a célhoz kötöttség elvének maradéktalan érvényesítésével.
Az adattovábbítást minden esetben dokumentálni kell oly módon, hogy annak menete és
jogszerűsége bizonyítható legyen. Az adattovábbítás tényét és tartalmát az adatvédelmi
nyilvántartás rögzíti.
A fentieken túlmenően személyes adatot továbbítani csak akkor lehet, ha ahhoz az érintett
egyértelműen hozzájárult. Annak érdekében, hogy a hozzájárulás bizonyítható legyen, azt
dokumentálni kell. Az érintettek hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a
nyilatkozatát az adattovábbítás címzettje és célja ismeretében adja meg.
Azokban az esetekben, amikor valamely adattovábbítási kérelem olyan személyes adatra
vonatkozik, amely esetében az adatkezelő az érintett adatkezelésből csak adatkérésre jogosult,
a kérelmet - jogszabály kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában - el kell utasítani és a
kérelmezőt tájékoztatni kell arról, hogy a kért adatokat mely szervtől igényelheti.
Az adattovábbítás feltételeit az adatot továbbító minden esetben ellenőrizni köteles.
Az adattovábbítási kérelem abban az esetben teljesíthető, ha az tartalmazza:
a) az adattovábbítás célját, jogalapját (az alapul szolgáló törvényi rendelkezés pontos
megjelölését);
b) a kért adatok körének pontos meghatározását;
c) az érintett személy azonosításához szükséges adatokat, több személyre vonatkozó
adatigénylés esetén az érintettek azonosításához szükséges csoportképző ismérveket.

XIII.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges
technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az
irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek,
mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú
adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy
a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek.
Az Adatkezelő az adatokat alkalmazott eljárásaival és technikai eszközeivel védi a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő az
adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik a szakterületet érintő előíró
dokumentumok kiadásáról, valamint az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről.
Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és
alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelőnek több
lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok
magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
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Adatkezelő szervere saját magánál található. Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a
- titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre
jogosult;
- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a
pontosságát és teljességét;
- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és
rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő
munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.
Különösen figyelemmel kell lenni az alábbiakra:
– a munkatársak belépési,- valamint betekintési és hozzáférési jogosultságának
naprakészsége,
– a fizikai biztonsági előírások érvényesülésére (riasztó rendszer),
– tűzvédelmi szabályok betartására,
– jelszavak időnkénti cseréjére,
– az adattovábbítási nyilvántartás vezetésére,
– az adathordozók meglétének szúrópróbaszerű ellenőrzésére
– jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartására.

XIV.

Informatikai nyilvántartások védelme

A T. J. Terv Bt. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik
különösen: a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a
szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem,
hálózati védelem); az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről,
ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos
kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés); az adatállományok vírusok elleni védelméről
(vírusvédelem}; az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről,
ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen
események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról {archiválás,
tűzvédelem).

XV.

Papíralapú nyilvántartások védelme

A T. J. Terv Bt. a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges
intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.
Az alkalmazottak, és egyéb az adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt,
vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az
adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
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XVI.

Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményez. Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az
adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett
intézkedéseket. Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve – indokolatlan késedelem nélkül, de
legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi
incidensről.
Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
-

-

-

az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre,
és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás
alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított
személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a Rendelet 33.
cikk (1) bekezdésében említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem
valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló
intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását.

XVII. Titoktartási kötelezettség
A T. J. Terv Bt. munkatársai kötelesek a feladatkörük ellátása során tudomásukra jutott üzleti
titkot, banktitkot, fizetési titkot, pénztártitkot, hivatásbeli titkot megőrizni.
A T. J. Terv Bt. -vel munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítő vagy egyéb szerződést (így
különösen megbízási, vállalkozási szerződést) kötő személy vagy szervezet szakmai titokként
köteles megőrizni a tevékenysége ellátásával kapcsolatban tudomására jutott minden olyan
adatot, tényt vagy körülményt, amelyet törvény előírásai szerint adatkezelő nem köteles más
hatóság, illetve a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. A megőrzés kötelezettsége
egyben a jogosulatlan közzététel és a hasznosítás tilalmát is jelenti.
Az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. Üzleti titok
a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági
tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás,
egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő
megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult
jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok
megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.
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XVIII. Az adatvédelmi előírások megsértése
Adatkezelő minden foglalkoztatottja (alkalmazott, külső foglalkoztatott) polgári jogi,
büntetőjogi felelősséggel tartozik a feladatai teljesítése során végzett adatkezelés
jogszerűségéért, jelen Szabályzatban foglaltak betartásáért.
Az alkalmazott felelősséggel tartozik különösen, ha
a) a feladatai teljesítése során jogszerűen megismert személyes adatot illetéktelen
harmadik személy számára átadja, vagy hozzáférhetővé teszi,
b) jogosultságait nem rendeltetésszerűen használja (pl. jogosulatlan lekérdezést hajt
végre), adatokat jogosulatlanul más alkalmazott vagy illetéktelen harmadik személy
részére hozzáférhetővé tesz.
Ha valamely személynek tudomására jut, hogy a jogszabályban, vagy a jelen Szabályzatban
foglalt adatvédelmi és adatbiztonsági rendelkezéseket megsértették, vagy ennek veszélye áll
fenn, az ügyvezetőt haladéktalanul tájékoztatja.

XIX.

Cookie-k (sütik) kezelése

A www.rdla.hu weboldal látogatása azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló
technológiákat használ böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl,
amely akkor kerül a számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az
adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az érintett
böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más
platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat
is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító
az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az
összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy
bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k
nélkül.
A www.rdla.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek,
melyek
működésére
a
Google
adatvédelmi
irányelvei
vonatkoznak
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.

XX.

Közösségi médiumok alkalmazása

Facebook: https://www.facebook.com/RHBartep
Instagram: https://www.instagram.com/
A T. J. Terv Bt., mint adatkezelő mellett a közösségi média felület üzemeltetője is
adatkezelőnek minősül, akik maguk is adatkezelést végeznek. Az üzemeltető adatkezelésére
a T. J. Terv Bt.-nek csak korlátozottan van befolyása. Azokon a helyeken, ahol befolyásolható,
a rendelkezésre álló lehetőségek körében segítjük az adatvédelmi szempontból megfelelő
adatkezelését. A legtöbb esetben azonban nincs lehetőség befolyásolni az üzemeltető
tevékenységét, így nincsenek információink arról, hogy mely adatokat kezelnek pontosan.
A T. J. Terv Bt. adatkezelése a közösségi médiában
A közösségi média felületeken megadott adatokat pl.: kommentárok, videók, képek, linkek,
hírek stb. a közösségi média felület teszi nyilvánossá, elérhetővé és a T. J. Terv Bt. részéről
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semmilyen egyéb célból nem kerülnek felhasználásra. A T. J. Terv Bt. fenntartja a jogot, hogy
T. J. Terv Bt. hivatalos közösségi média oldalain tartalmat töröljön, amennyiben ez szükséges.
Adott esetben a tartalom az oldalakon keresztül megosztásra kerül, amennyiben erre a
közösségi média felület lehetőséget biztosít (Megosztás gomb) és kommunikáció is történhet
az érintettel a médiafelületen keresztül. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6.
cikk 1) bekezdés a) pontja szerinti érintett hozzájárulása. Az adatkezelés célja a
kommunikációs tevékenységünk teljesítése.
Amennyiben Ön egy, az általunk is befolyásolható konkrét adatkezelés ellen szeretne
tiltakozni, kérjük forduljon a megjelölt elérhetőségeken az adatkezelőhöz. Ebben az esetben
tiltakozását megvizsgáljuk.
Ha a közösségi média felületen keresztül tesz fel egy kérdést, a szükséges választól függően
adott esetben felhívjuk a figyelmét biztonságosabb kommunikációs csatornákra, ahol a
titoktartás, bizalmasság garantált.

XXI.

A munkahelyi számítógép, az email és az internet, valamint a munkahelyi
telefon használata

A munkatársak munkavégzés céljából rendelkezésükre bocsátott informatikai és
kommunikációs eszközöket (pl. számítógép és mobil telefon) munkavégzés mellett személyes
célra is használhatják. Az adatkezelő jogosult ellenőrizni a foglalkoztatottak e-mail leveleit oly
módon, hogy a magán jellegű levelek tartalma nem ismerhető meg, ezen levelek tartalmának
megismerése, továbbítása, törlése csak az érintett hozzájárulásával történhet.
A T. J. Terv Bt. által biztosított levelezési címhez tartozó postafiók esetében az ügyvezető által
kijelölt személy jogosult ellenőrizni, hogy annak használata csak munkavégzéssel
összefüggően történt-e.
Az a tény, hogy ki milyen internet oldalakat és milyen gyakorisággal tekint meg, személyes
adatnak minősül. A mobil telefonhívások listázásával a T. J. Terv Bt. nem ellenőrzi a
mobiltelefon használatot. Mind a hívó, mind a hívott fél, mind a köztük fennálló kapcsolat
személyes adatnak minősül.

XXII. Ügyviteli és nyilvántartási célú adatkezelés
A T. J. Terv Bt. ügyviteli, illetve nyilvántartási típusú adatkezelést végez.
Az ügyviteli típusú adatkezelés szorosan az ügy feldolgozásához kapcsolódik, alapvető
rendeltetése az adott ügy lefolytatásához, az eljárás szereplőinek azonosításához és az ügy
befejezéséhez szükséges adatok biztosítása. Az ügyviteli típusú adatkezelés során a személyes
adatok kizárólag az adott ügy irataiban és az ügyviteli segédletekben szerepelnek, kezelésükre
csak az alapul szolgáló irat selejtezéséig van lehetőség.
A nyilvántartási típusú adatkezelés az előre meghatározott szempontok alapján gyűjtött
személyes adatfajtákból strukturált adatállományt hoz létre, az adatkezelés időtartama alatt
biztosítva az adatok különböző jellemzők alapján történő visszakereshetőségét, automatizált
nyilvántartások esetében a lekérdezhetőségét. Az egyes ügyekkel összefüggésben gyűjtött
adatok kezelése ebben az esetben elválik az alapeljárástól, az adatok kezelésének időtartamát
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az adatok kezelésére felhatalmazást adó törvény, vagy az érintett beleegyezésében foglaltak
határozzák meg.
Az ügyviteli és a nyilvántartási célból történő adatkezelés esetén is biztosítani kell a
jogszabályoknak való megfelelést.

XXIII. Egyéb célból történő adatkezelés
Amennyiben a T. J. Terv Bt. olyan adatkezelést kíván végezni, amely a jelen adatvédelmi
szabályzatban, vagy a mellékletét képező adatvédelmi nyilvántartásban nem szerepel,
előzetesen ezeket kell megfelelően kiegészíteni, illetve az adatkezelési célnak megfelelő
részletszabályokat hozzákapcsolni.

Keszthely, 2020. január 2.
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