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A szabályzat célja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény
alapján a személyes adatok kezelése és védelme. Jelen szabályzat célja a Provisio Line Kft. (9022 Győr,
Móricz Zsigmond rakpart 6-8. I. em. 13., adószáma: 14531910-2-08, cégjegyzék száma: 08-09-017193)
adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben foglaltak figyelembevételével. A
törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében,
hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek
átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő
jog érvényesítésével megvalósuljon. A Szabályzat célja a törvényben foglaltak betartása.
Adatkezelés bemutatása:
·
·

Munkavállalói adatok kezelése
Beszállítói/ vevői kapcsolattartók adatainak kezelése

Értelmező rendelkezések:
1. 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
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
2. 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, összeghangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- és képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl: ujjlenyomat, DNS minta) rögzítése.
3. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –közvetlenül vagy
közvetve- azonosítható természetes személy.
4. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat –különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra
jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
5. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat –
teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez.
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6. 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.

Munkavállalói adatok kezelése

Az adatkezelés célja:
A munkaviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:
Jelen tájékoztatóban részletezett személyes adatok kezelésére, tárolására, rögzítésére az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény alapján és az abban
rögzítettek szerint kerül sor. Személyes adat akkor kezelhető, ha az érintett hozzájárul, vagy azt törvény
vagy rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az
adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan
információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így
különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az
adatok továbbításának tényét, címzettjeit. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell,
hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben maghatározottak szerinti kezeléséhez.

Az érintettek kategóriái:
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,
a cél elérésére alkalmas. A személyes adat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető.
A munkavállalótól csak olyan adat kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony
létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. A munkavállalóval szemben csak olyan
alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely
munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése
érdekében szükséges. A vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg
az eredményeket. A munkáltató csak azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a
munkára alkalmas-e. A vizsgálat részleteit nem ismerheti meg
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A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama:
Az adatokat a szabályzat szerint kezeljük, rögzítjük és tároljuk a munkaviszony megszűnése, illetve a
azt követően a munkajogi igény elévülésének időtartamáig. A kezelt adatok ezt követően törlésre,
megsemmisítésre kerülnek.

Az adatokhoz való hozzáférés:
A személyes adatokat kizárólag a Provisio Line Kft. ügyvezetője kezeli.

Adattovábbítás:
A személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra. Adatfeldolgozó részére átadja az adatokat, kizárólag
bérszámfejtési feladatok ellátása, könyvelés céljából. Kizárólag olyan személyes adat kerül továbbításra,
ami a munkaviszony létesítése, teljesítése és megszűnése szempontjából lényeges, illetve az adók és
közterhek megállapításához, levonásához szükségesek. Az adatfeldolgozónak átadott adatokat a
munkajogi igény elévülésének időtartamáig kerül kezelésre, tárolásra. A Provisio Line Kft. egyéb
adatfeldolgozót vesz még igénybe, IT, tárhely szolgáltatás, adatbázis karbantartás céljából.
A személyes adatokat (törvényben meghatározott esetek kivételével) harmadik fél számára nem adja
tovább, az adatokat nem hozza nyilvánosságra.

Az adatbiztonságról:
Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, kialakítja az eljárási szabályokat,
amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt adatok védettek legyenek, és mindent megtesz annak
érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését és jogosulatlan felhasználást. Kötelezi magát
arra is, hogy minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja (a fentiek
betartásával) vagy átadja, felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az érintettek jogai és érvényesítésük:
Az érintettel az adatkezelés előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról hogy kik ismerhetik az adatokat.
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Az érintett kérelmezheti:
·

tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról
· személyes adatainak helyesbítését
· személyes adatainak törlését.
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen:
·

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve a kötelező adatkezelés esetén)
· ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény kutatás céljára történik
· törvényben meghatározott egyéb esetben
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést –beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is- megszünteti és az adatokat zárolja,
valamint a tiltakozásról és annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási
jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a
határidőt elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30
napon belül az Infotv. 22 §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

Bírósági jogérvényesítés:
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21§-ban meghatározott esetekben az
adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A
részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

Adatvédelmi incidens bejelentése:
Az Infotv. jelenleg nyilvántartási-vezetési kötelezettséget állapít meg az adatvédelmi incidenssel
kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából, amely tartalmazza az
érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi
incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket. Az érintett
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kérelmére az adatkezelő erről tájékoztatást ad. Az új szabályok értelmében személyes adat jogellenes
kezelése és feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül –ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az
adatvédelmi incidens a tudomására jutott- megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve.
A személyes adatot törölni kell, ha
·
·
·
·
·

kezelése jogellenes
az érintett az Infotv. 14§ c) pontjában foglaltak szerint –kéri
az hiányos vagy téves, feltéve, ha a törlést törvény nem zárja ki
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt
azt a Bíróság vagy a Hatóság elrendelte

A munkáltató által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott számítógép és céges telefon
használat:
A munkáltató nem tiltja a laptop és a mobiltelefon magáncélú használatát. A munkáltató felhívja a
munkavállaló figyelmét, hogy a laptop merevlemezén elkülönítetten kezelje a magáncélú adatokat, hogy
egy ellenőrzés alkalmával kizárólag a munkavégzéssel kapcsolatos adatokat ismerheti és ellenőrizheti.
Ellenőrzés alkalmával biztosítani kell a munkavállaló személyes jelenlétét hogy jelezhesse, hogy melyik
fájl vagy e-mail, illetve telefonszám nem a munkaviszonnyal összefüggő adat. A munkáltató ellenőrzése
előtt közölnie kell a munkavállalókkal, hogy pontosan milyen érdekei miatt kerül sor a munkáltatói
intézkedésre, a munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést és mi az eljárás menete. Ellenőrzés
alkalmával biztosítani kell a munkavállaló személyes jelenlétét, így a munkavállaló jelezheti, valamely
adat tartalmának megtekintése előtt, hogy azok személyes adatokat tartalmaznak. A személyes adatok
megismerésére a munkáltató nem jogosult, nem rögzítheti hogy milyen adatokat tárolt a munkavállaló.

Weboldal üzemeltetése:
A Provisio Line Kft. a weboldalain www.provisio.hu és www.krioszaunamagyarorszag.hu a személyes
adatkezelések érintettjeit, azaz a weboldalakon böngésző látogatókat, a weboldalakon és a Társaság
által elérhetővé tett szolgáltatások igénybe vevőit tájékoztassa a GDPR szerinti tájékoztatási
kötelezettség információiról, így a Társaság általáltal történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról,
a kezelt adatok köréről, az esetleges adat továbbításról, a személyes adat érintettjének az adatkezelésre
vonatkozó jogairól.
Az Adatvédelmi Szabályzat elérhető az alábbi oldalról:
www.provisio.hu és
www.krioszaunamagyarorszag.hu
A felhasználók a Tájékoztatás elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy megadják-e
a weboldal használatához a személyes adataikat. (Név, telefonszám, e-mail cím). Az adatok megadása
önkéntes.

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

7

Provisio Line Kft.

A weboldal használatának és az egyes szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a személyes
adatok kezelésére vonatkozó Tájékoztatást a felhasználó elfogadja.
Amennyiben bármelyik adatkezelési művelettel nem ért egyet, kérjük ne használja a weboldalt.

Beszállítói/ vevői kapcsolattartók adatainak kezelése:
Az adatkezelés célja:
Az üzleti kapcsolat napi kapcsolattartás a megbízóval.
Az adatkezelés jogalapja:
Az üzleti kapcsolat jogalapja a szerződés teljesítése. Jelen szabályzatban részletezett személyes adatok
kezelésére, tárolására, rögzítésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011.évi CXII. törvény alapján és az abban rögzítettek szerint kerül sor. Személyes adat akkor
kezelhető, ha az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli.
Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a
szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése
szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az
adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit. A
szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak
a szerződésben maghatározottak szerinti kezeléséhez.

Tájékoztatás, hozzájárulás:
A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül az érintett előzetes és megfelelő
tájékoztatására a megadott személyes adatok kezeléséről, valamint az adatkezeléshez történő előzetes
és egyértelmű hozzájárulása beszerzésére. Az adatszolgáltatás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek kategóriái:
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,
a cél elérésére alkalmas. A személyes adat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezelhető.
A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama:
A szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat ( név, elérhetőség) a szabályzat szerint
kezeljük, rögzítjük és tároljuk az üzleti kapcsolat fennmaradásáig, illetve az adatok töröltetéséig. A
kezelt adatok ezt követően törlésre, megsemmisítésre kerülnek.
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Az adatokhoz való hozzáférés:
A személyes adatokat kizárólag a Provisio Line Kft. kezeli.
Az adattovábbítás:
Az adatkezelő az adatok feldolgozása során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
IT szolgáltatás: Orlando Graphix Kft.
Provisio Line Kft. munkavállalói, mint adatfeldolgozás, számlázás.
Könyvelés, bérszámfejtés: Börmi Kft.
Harmadik félnek nem adja tovább (törvényben meghatározott esetek kivételével), az adatokat nem
hozza nyilvánosságra.
Az adatbiztonságról:
Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, kialakítja az eljárási szabályokat,
amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt adatok védettek legyenek, és mindent megtesz annak
érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését és jogosulatlan felhasználást.
Az adatkezeléssel összefüggő jogok és jogérvényesítés lehetőségei:
Az érintettel az adatkezelés előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul. Az érintettet
az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével
kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre
jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról hogy kik ismerhetik az adatokat.
Az ügyfélre vonatkozó személyes adatokat bármikor korlátozhatja, helyesbítheti, illetve töröltetheti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen:
·

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve a kötelező adatkezelés esetén)
· ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény kutatás céljára történik
· törvényben meghatározott egyéb esetben
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést –beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is- megszünteti és az adatokat zárolja,
valamint a tiltakozásról és annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási
jog érvényesítése érdekében.
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Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a
határidőt elmulasztja, az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30
napon belül az Infotv. 22 §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

Bírósági jogérvényesítés:
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21§-ban meghatározott esetekben az
adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés
a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A részére történő
adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

Adatvédelmi incidens:
Az Infotv. jelenleg nyilvántartási-vezetési kötelezettséget állapít meg az adatvédelmi incidenssel
kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából, amely tartalmazza az
érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi
incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket. Az érintett
kérelmére az adatkezelő erről tájékoztatást ad. Az új szabályok értelmében személyes adat jogellenes
kezelése és feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül –ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az
adatvédelmi incidens a tudomására jutott- megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve.
A személyes adatot törölni kell, ha
·
·
·
·

kezelése jogellenes
az érintett az Infotv. 14§ c) pontjában foglaltak szerint –kéri
az hiányos vagy téves, feltéve, ha a törlést törvény nem zárja ki
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt
· azt a Bíróság vagy a Hatóság elrendelte
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatkezelés nem felel meg a törvényi
követelményeknek, panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Tel: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
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