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I. Bevezetés 

Adatkezelő bemutatása: 
Cég megnevezése: Györkös-Tavaszi Mónika ev. 

Székhely: H-8400 Ajka, Gyöngyvirág utca 4. 

Adószám: 69355420-2-39 

Telefonszám: +36 30 / 179-9291 

Honlap:  www.jodolgos.hu 

E-mail cím: info@jodolgos.hu 

Szabályzat hatálybalépése: 2019. január 4. 

A Jodolgos.hu az egyszerűsített foglalkoztatás, mint foglalkoztatási forma köré épülő honlap, 

amely alkalmi/ szezonális/ filmipari statiszta munkák hirdetésére rendeltetett 

Jodolgos.hu elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak 

tartjuk a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Jodolgos.hu a 

személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési 

intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja. A Felület böngészése és a Szolgáltatás(ok) 

igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. 

Ez a szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A 

szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az 

adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor. 

A szervezet adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz: 

Neve: Gyarmati Gábor 

Beosztása: adatvédelmi tisztviselő 

Elérhetősége: 
Tel.: +36 30 / 630-1796 

H-8500 Pápa, Teleki u. 37. 
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II. A szabályzat célja, szolgáltatásunk legfontosabb elemei 

E szabályzat célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében Cégünk 

egyéb belső szabályzatainak előírásait a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak 

védelme érdekében, valamint biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését. 

Cégünk kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső szabályok, technikai 

és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen 

meg  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) 

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 (általános 

adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.  

 A Szabályzat célja továbbá, hogy a Rendeletnek, és az abban megfogalmazott, a személyes 

adatok kezelésére vonatkozó elveknek (5. cikk) való megfelelés Györkös Tavaszi Mónika e.v. általi 

igazolására szolgáljon.  

A Jodolgos.hu állásportál célja, hogy az alkalmi munkát kereső személyek az erre kialakított 

felületen keresztül értesüljenek a honlap szolgáltatásait munkáltatóként igénybe vevők aktuális 

állásajánlatairól, illetve ezekre jelentkezésüket leadják a honlap által generált önéletrajz formájában. A 

Jodolgos.hu lehetőséget teremt a munkaerőpiacon az aktív és passzív munkavállalóknak arra, hogy új 

állásajánlatokra találjanak majd ezen állásokra pályázzanak vagy különböző szempontok szerint 

böngésszenek akár regisztráció nélkül is. Regisztráció után van lehetősége a felhasználóknak, az 

álláskereséshez szükséges adataik, fényképüket és egyéb bizalmas adataikat feltöltésre. További 

szolgáltatásként online hírlevelekben is értesülhetnek a legfrissebb munkákról. 

Munkáltatónak minősülnek a Jodolgos.hu-val szerződéses jogviszonyban álló jogi személyek és 

más szervezetek illetve magánszemélyek, akik valós munkaerőigény kielégítése céljából a Jodolgos.hu-

val a munkaerőpiaci szolgáltatásainak igénybevétele céljából szerződést kötöttek. A munkáltató által 

meghirdetett állásokra való jelentkezés után a munkáltatókhoz eljutnak az előzetesen a Felhasználó 

által megadott általános adatok és a feltöltött kép is. Ezeket a Munkáltató a Felhasználó 

alkalmasságának megítélésére és közvetlen kapcsolatfelvétel céljából-mint önálló adatkezelők-

felhasználhatja. Amennyiben a Munkáltató kiválasztja a Felhasználót munkavégzésre és a Felhasználó 

ezt elfogadja, egyéb bizalmas adatok kerülnek át a Munkáltatóhoz a NAV-hoz történő előzetes 

bejelentés, illetve esetleges egyszerűsített munkaszerződés és foglalkoztatási igazolás kiállítása 

céljából. 

Emellett Jodolgos.hu plusz szolgáltatásként az előfizető munkaadók számára tanácsadással is 

szolgál, hogy hogyan javíthatnák a jelentkezési arányt. További segítség a munkáltató számára hogy a 

Jodolgos.hu előszűrést alkalmaz az adott munkára jelentkezőknél. A weboldal elfogadtatja a 

munkavállalóval, hogy elolvassa a munkáltató által feltöltött dokumentumokat (munkavédelmi oktatás, 

általános tudnivaló, munkafolyamat oktatóanyaga, stb). A munkavállaló a munkáltató által előzetesen 

megadott kritériumok és kompetenciák közül bejelöli, hogy mely elvárásoknak felel meg. Amennyiben 

nem felel meg, a munkáltató által megjelölt kötelező elvárásoknak, akkor a Jodolgos.hu nem engedi 

tovább a munkára jelentkezést. 
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 A jelen adatkezelési szabályzat és az adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon a 

Jodolgos.hu (Magyarország, 8400 Ajka, Gyöngyvirág utca 4.) által az Általános Szerződési Feltételek 

és a Felhasználási Feltételek szerint a www.Jodolgos.hu weboldal és szolgáltatásai nyújtása során 

követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Jelen Tájékoztatót, annak tartalmát a Jodolgos.hu - 

tiszteletben tartva a Szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő természetes személyek 

(álláskeresők, munkavállalók, felhasználók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó(k)) 

magánszféráját - magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

Jelen adatkezelési szabályzat a Felületen a mindenkor elérhető Felhasználási feltételek és az Általános 

Szerződési Feltételek rendelkezéseivel együttesen értelmezendő, az azokban meghatározott 

rendelkezések és fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók és viszont. Tájékoztatjuk a 

Felhasználókat, hogy az egyes Szolgáltatások részletes leírását a Felhasználási Feltételek elnevezésű 

dokumentum (is) tartalmazza. 

III. Lényeges fogalmak, meghatározások 

- a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete 

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös 

szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

- 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; 

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

- személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) 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; 

-  „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek 

során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes 

jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, 

egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, 

viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy 

előrejelzésére használják; 
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- harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy 

azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 

személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

- az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 

érintő személyes adatok kezeléséhez; 

- az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából; 

- álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 

további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes 

adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt 

külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy 

azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet 

kapcsolni;  

- nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 

funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott 

ismérvek alapján hozzáférhető; 

- 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 

eredményezi; 

IV. Az adatkezelés irányelvei 

1. jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság 
2. korlátozott tárolhatóság 
3. pontosság, naprakészség 
4. integritás és bizalmas jelleg 
5. adattakarékosság 
6. célhoz kötöttség 
7. elszámoltathatóság 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 

átlátható módon kell végezni, erről a munkaszerződések módosításával és titoktartási nyilatkozatok 

aláíratásával gondoskodunk. 

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A 

célokat az arra megfelelő nyomtatványon az adatfelvételkor meghatározzuk. 

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges 

mértékű lehet. 

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes 

adatokat haladéktalanul töröljük az évenként tartandó felülvizsgálatkor. 
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A személyes adatok szükséges időn túli hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet 

sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból történik. 

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 ideértve. 

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó 

információ esetében alkalmazni kell. 

A Felület böngészése és a Szolgáltatás(ok) igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg 

adatot is szolgáltat. A Felhasználó a Felület látogatásakor megadott hozzájárulásá(i)val, illetve a 

Szolgáltatás(ok), azok egyrésze igénybevételével, használatának kezdeményezésével, 

megrendelésével egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Cégünk számára, 

és tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a Felület egyes részei látogatásához, 

egyes Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes 

szolgáltatása és ezt a szolgáltatást a Felhasználó teljesíti.  

A Felület egyes elemei, funkciói, Szolgáltatás(ok) igénybevétele csak regisztráció, illetve belépés 

után válnak elérhetővé a Felhasználók számára. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért 

személyes adatot nem szolgáltatja, úgy ezzel azt is tudomásul veszi, elfogadja, hogy nem fér hozzá a 

Felület bizonyos részeihez, egyes Szolgáltatásokhoz, a Szolgáltatások egyes elemeihez. 

A Felhasználó azzal, hogy a Felületen regisztrál és a Szolgáltatásokat igénybe veszi, úgy 

nyilatkozik, hogy a magyar munkavállalói közösség, illetve munkaerőpiac aktív résztvevője kíván lenni, 

tudomásul véve, hogy az általa megosztott információk, adatok, vélemények, egyéb tartalmak, illetve 

azok jelen szabályzatban meghatározott része a Felhasználók és munkaadók, illetve azok 

meghatározott része számára elérhetővé válnak. Amennyiben a Felhasználó ezen szándéka 

megváltozik, kérjük, hogy ezt egyértelműen jelezze Cégünk felé azzal, hogy megszünteti regisztrációját. 

A Felületen nyújtott szolgáltatás globális célja a Felhasználó magyar alkalmimunkavállaló 

munkához jutásának, a munkaerőpiacon történő eredményes jelenlétének segítése, közösségi 

kapcsolatépítés. 

A Cég általi adatkezelésre a Felhasználók előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes, kifejezett 

hozzájárulása alapján, illetve jogszabály rendelkezésénél fogva kerül sor. 

A Felület céljából adódóan a Felületet és Szolgáltatásainkat csak a 18 életévüket betöltött 

személyek használhatják, illetve vehetik igénybe. A Felületet és az egyes Szolgáltatásokat a 

Felhasználó saját álláskeresése céljából használja, veszi igénybe. Ellenkező esetben a Felhasználó 

szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, 

hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. weboldal tartalom küldése, Felhasználó által 

generált tartalom közzététele, stb.) az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által 

megosztott felhasználói tartalomért a Felhasználó felel.  

Amennyiben a jelen Tájékoztató önéletrajzot említ, azon a Felhasználó önéletrajzát és motivációs 

levelét, csatolt, feltöltött referencia és egyéb dokumentumait kell érteni azok teljes tartalmával együtt. 

A Felhasználó által megadott adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Felhasználó 

tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó 
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bármilyen következményért az Jodolgos.hu nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben 

kifejezetten kizárja. 

A Jodolgos.hu fenntartja a jogot, hogy a Felület bármely tartalmi elemét, elnevezését, 

elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, 

tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt adatkezelések célját és 

az adatkezelési hozzájárulást nem érintik. 

Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy Cégünk akár a saját maga, akár a Felhasználó által 

törölt adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja. 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban használt kifejezéseket a GDPR értelmező rendelkezései 

között fogalmak szerint kell értelmezni. 

V. Az adatkezelés jogszerűsége 

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez; 

 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; 

 az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy 

szerződéskötési szándék keretében van szükség. 

Ha az adatkezelésre az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében kerül sor, 

vagy ha az közérdekű feladat végrehajtásához, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásához 

szükséges, az adatkezelésnek az uniós jogban vagy valamely tagállam jogában foglalt jogalappal kell 

rendelkeznie. 

Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célból nem kezelünk. 

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak 

akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a 

személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, 

külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését. 

Az érintett személy hozzájárulása, feltételek 

 Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie 

annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. 

 Ha az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más 

ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen 

megkülönböztethető módon kell közölni. 

 Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A 

hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak 

megadását. 
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 Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben 

figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve 

a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez 

való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez. 

Adattovábbítás 

Munkáltatók részére történő adattovábbítással kapcsolatos tudnivalók: 
Az önéletrajz a Felhasználó által megadott általános adatokat tartalmazza, továbbá 

kapcsolatfelvételi információkat továbbit a Munkáltató felé. Amennyiben a Munkáltató adott Felhasználót 

kiválaszt munkavégzésre, és ezt a Felhasználó által elfogadásra kerül, a Felhasználó személyes adatai 

a Munkáltató rendelkezésére bocsátja a weboldal további dokumentáció és NAV-hoz való bejelentés 

céljából. Ezek az adatok opcionálisan adhatok meg. 

Az álláshirdetésekre való jelentkezés során megadott adatok és csatolt, feltöltött önéletrajz, 

továbbá a Felhasználó hozzájárulásával a jelen Tájékoztató szerint a munkáltatónak/hirdetőnek 

továbbított adatok kezelését a Jodolgos.hu-n kívül a munkáltató/hirdető is végzi. 

A munkáltatók/hirdetők adatkezelésének menetéről, az általuk alkalmazott eszközökről, 

adatfeldolgozókról és általában a munkáltatók/hirdetők által végzett adatkezelés körülményeiről a 

munkáltatók/hirdetők tudnak tájékoztatást nyújtani. 

Tájékoztatjuk, hogy a Jodolgos.hu által a hirdetőnek/munkáltatónak a szolgáltatásnyújtás 

keretében adatkezelés céljából továbbított adatok vonatkozásában a hirdető/munkáltató általi 

adatkezeléssel összefüggésben tájékoztatás, az adatok helyesbítése, valamint törlése, zárolása az 

adott hirdetőtől/munkáltatótól kérhető, a tiltakozási jog gyakorlásáról szóló nyilatkozat az adott 

hirdetőnél/munkáltatónál terjeszthető elő közvetlenül az álláshirdetésben megadott elérhetőségen. 

A hirdető/munkáltató adatkezeléséhez kapcsolódó, de Jodolgos.hu-nál előterjesztett 

megkereséseket/kérelmeket Jodolgos.hu a hirdető/munkáltató részére továbbítja. A Jodolgos.hu 

vállalja, hogy a Felhasználók információs önrendelkezési jogainak érvényesítése körében a személyes 

adatok kezelésével kapcsolatos kérelmeket továbbítja a munkáltató/hirdető részére és a Felhasználók 

információs önrendelkezési jogának érvényesülése, annak legteljesebb körű biztosítása érdekében 

nyilatkoztatja munkáltatót/hirdetőt, hogy a kérelemben foglaltaknak eleget tett-e. A Jodolgos.hu 

valamennyi tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a munkáltató/hirdető a 

kérelemben foglaltakra választ adjon és annak eleget tegyen (lásd ÁSZF X. Adatvédelem fejezet 10.2. 

pont). A munkáltató/hirdető válaszáról annak kézhezvételét követően a Jodolgos.hu is tájékoztatja a 

Felhasználót. 

A közös adatkezelésre tekintettel kérjük a Felhasználót, hogy kérelmét mind a Jodolgos.hu, mind 

a munkáltató/hirdető részére szíveskedjen megküldeni. A munkáltató/hirdető válaszáról annak 

kézhezvételét követően a Jodolgos.hu is tájékoztatja a Felhasználót. 

Felhasználói jogok 

A tájékoztatás kéréshez való jog 

Jodolgos.hu a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy az általa kezelt személyes 

adataira vonatkozóan Jodolgos.hu folytat-e adatkezelést és amennyiben igen, hozzáférést ad számára 

a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról: 
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• az adatkezelés célja(i); 

• az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái; 

• a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i); 

• az adatkezelés tervezett időtartama; 

• a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, 

valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben; 

• a Hatósághoz való fordulás lehetősége; 

• az adatok forrása; 

• az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. 

A Jodolgos.hu az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen 

Felhasználó rendelkezésér bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért a Jodolgos.hu az 

adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus 

úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell 

rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

Jodolgos.hu köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától 

számított egy hónapon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. 

Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét a meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be. Amennyiben a 

Jodolgos.hu adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik 

személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett személyazonosságának és a személyes adattal 

fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett megkeresést intézhet a Jodolgos.hu-hoz (adattörlés, 

zárolás, helyesbítés, tiltakozás, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás). 

 

A helyesbítéshez való jog 

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. 

Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott 

elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. 

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését, illetve a hiányos adatok 

kiegészítését (megjelölve a helyes adatokat) az adatkezelés céljának figyelembevételével a 

tájékoztatóban meghatározott elérhetőségein, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával. 

Jodolgos.hu a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a nyilvántartásában, és ennek 

megtörténtéről írásban értesíti az érintettet. 

Viszont az egyes adatkezelésekre vonatkozó esetekben és módon személyes adatait a 

Felhasználó saját maga is helyesbítheti, módosíthatja az ott rögzítettek szerint. 

 

A törléshez való jog 

A Felhasználó kérelmezheti a meghatározott elérhetőségeken személyazonosságának 

igazolásával, hogy a Jodolgos.hu indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 

adatokat, a Jodolgos.hu pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 

b) a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; 
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c) a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt; 

d) a személyes adatok kezelése jogellenesen történt; 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztatóban meghatározott egyes adatkezelésekre vonatkozó 

esetekben és módon személyes adatait a Felhasználó saját maga törölheti az ott rögzítettek szerint. 

A Felhasználó személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben meghatározott 

esetekben törölheti a Jodolgos.hu.  

 

A zároláshoz, korlátozáshoz való jog 

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig 

tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, 

de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. 

 a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes 

adatok pontosságát; 

 az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a 

Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

vagy 

 a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

A Jodolgos.hu a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

 

Az adathordozhatósághoz való jog 

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Jodolgos.hu 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 a Jodolgos.hu, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

 az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és 

 az adatkezelés automatizált módon történik. 

 

A tiltakozáshoz való jog 

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, 

annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre 

tájékoztatást kell küldeni. 
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A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés 

 közérdekű vagy a Jodolgos.hu-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 

végzett 

 feladat végrehajtásához szükséges; a Jodolgos.hu vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges. 

A Felhasználó tiltakozása esetén a Jodolgos.hu a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos 

érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem 

kezelhetők tovább, kivéve, ha a Jodolgos.hu bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő 

jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak. 

A Felhasználót nem illeti meg a tiltakozás joga: 

- hozzájáruláson 

- szerződés teljesítésén 

- jogi kötelezettség teljesítésén 

- létfontosságú érdek védelmén. 

Tájékoztatjuk a Jodolgos.hu-hoz intézni kívánt bármely megkeresést, kérelmet postai úton 

Cégünk Felületen is közzétett mindenkori székhelyére vagy elektronikus úton e-mailban juttathatja el. 

Cégünk részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt a 

Jodolgos.hu a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott 

megkeresés esetén szükséges, hogy a Felhasználó, illetve egyéb érintett igazolja felhasználói 

minőségét, személyazonosságát és az adattal fennálló kapcsolatát. 

Tekintettel arra, hogy a felhasználói fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban 

tartása a Felhasználó felelőssége, a felhasználói fiókon keresztül benyújtott megkeresést a Jodolgos.hu 

a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. 

Minden fentiekben felsorolt jog teljesítése írásban kérhető a következő elérhetőségek egyikén: 

Györkös-Tavaszi Mónika e.v. 

info@jodolgos.hu 

Telefon: +36 30 / 179-9291 

H-8400 Ajka, Gyöngyvirág u. 4. 

 

Kérjük, hogy a Jodolgos.hu adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások 

kezdeményezését megelőzően forduljanak bizalommal Jodolgos.hu-hoz. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
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Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu  

URL https://naih.hu  

koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz 

fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult 

arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a 

munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint 

a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet. 

2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a 

panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 

78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 

természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá 

vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden 

érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes 

felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az 

érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak 

eredményéről. 

3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam 

bírósága előtt kell megindítani. 

4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az 

egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, 

a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni. (Rendelet 78. 

cikk) 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a 

felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, 

minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e 

rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. 

2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás 

megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az 

adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi 

szerve. 
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VI. Adatbiztonság 
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük 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 olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés 

biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi 

szintet nyújt. Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi annak bizalmasságát (megvédi az információt, hogy 

csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult), sértetlenségét (megvédi az információnak és a feldolgozás 

módszerének a pontosságát és teljességét), rendelkezésre állását (gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult 

használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az 

ezzel kapcsolatos eszközök). 

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, 

továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási 

szabályokat, amelyek a GDPR, az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre 

juttatásához szükségesek. 

 

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az Adatkezelő 

megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény 

lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, valamint az érintetthez rendelhetők. 

Az Adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések 

meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges 

adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, 

kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek. 

 

Az Adatkezelő a biztonságról megfelelő szintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Az Adatkezelő 

információs rendszere és hálózata egyaránt védett a hackelés, csalás, kémkedés, behatolás, szabotázs, 

vandalizmus, tűzeset és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a 

szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz 

minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági 

eltérést rögzíthessen, valamint bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A 

rendszermegfigyelés ezenkívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 

 
Minden adatkezelési tevékenységre vonatkozik, hogy az adatkezelő nem végez adattovábbítást harmadik 

országba, nemzetközi szervezethez. 
a. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz harmadik személyek 

nem férhetnek hozzá, erről a kulcsok kiosztásánál a megfelelő figyelmet fordították 
b. Kulccsal zárható szekrények használata, és a munkaidőn kívül a kulcs biztonságos helyen tárolása 
c. A munkaidő után személyes adatot, jelszavakat tartalmazó irat, feljegyzés még saját takarító személyzet 

esetén sem maradhat hozzáférhető, nyílt felületen. 
d. Iratmegsemmisítő tudatos használata. 
e. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezik el 
f. Papír iratanyagok tárolásához a tároló helyek közvetlen közelében tűzoltó készülék van elhelyezve 
g. Az épület és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel vannak ellátva 
h. Az adatkezelést végző munkatársak a munkavégzésük során csak úgy hagyhatják el azt a helyiséget, 

ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja 
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Digitális tárolás szabályai 
Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor, akkor arra az elektronikus 

védelemben leírtakat alkalmazzák. 

A papíralapú tárolás esetén zárható irodahelyiség vagy zárható szekrény, páncélszekrény biztosítja az 
adatok védelmét. 

Elektronikus védelem:  

A hálózat teljesen független, a Telekom által szolgáltatott internet kapcsolódási lehetőséggel. A bejövő 
internetet egy Sagemcom által gyártott F@ST 3686 bridge módba kötött modem, a vezetékes és vezeték nélküli 
internet hozzáférést pedig egy MikroTIK RB951G-2HnD típusú router szolgáltatja. 

A vezeték nélküli hálózat hozzáférése a legmodernebb WPA2/AES kódolással van biztosítva, amihez 
kapcsolódik a HP Pavilion x360 laptop számítógép. A számítógép bekapcsoláskor jelszót kér, amit 15 perc 
inaktivitás után ismét meg kell adni, ezzel van biztosítva az illetéktelenektől a hozzáférés. Az emailezés (küldés-
fogadás-tárolás) erről a számítógépről történik.  

A web alapú program (admin.jodolgos.hu), külön felhasználói név és jelszó segítségével hozzáférhető, 
ahol is láthatóvá válik a munkáltatók és munkavállalók feltöltött adatai, valamint a köztük fennálló lehetséges 
kapcsolatok. A hozzáférési adatokat csak a tulajdonos és a program készítői ismerik. A belépésekről naplózás 
készül. A programban tárolt adatokról a szerver automatikus időközönként biztonsági mentést készít, a főbb 
adatokról excel export is létrehozható. (Export leírás a program kézikönyvében található). A számítógépen tárolt 
adatokról nem készül biztonsági mentés. A biztonságot a routerben található tűzfal, illetve a számítógépre 
telepített McAfee LiveSafe Antivirus + Személyes tűzfal végzi. 
 
Az adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

 az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

 hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

 változatlansága igazolható (adatintegritás); 

 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

 

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés 

biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi 

szintet nyújt 

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül 

sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés 

vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.  

Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A 

rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal 

szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az 

alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 

VII. Adatfeldolgozók megnevezése 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a 
tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: 

 
1. Könyvviteli, adózási, bérszámfejtési adatfeldolgozó megnevezése 
- az üzleti vagy egyéb tranzakciók, ügyletek, bizonylatok nyilvántartása 
- a pénzügyi, számviteli beszámolók elkészítése vagy vizsgálata 
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- a beszámolók ellenőrzése, könyvvizsgálata és hitelesítése 
- a könyvelés 
- az egyéb számviteli szolgáltatások 
- a személyi- és társaságijövedelemadó- és más bevallás készítése 
- adótanácsadás, az ügyfelek (nem jogi) képviselete az adóhatóság előtt 
- fizetésképtelenséggel, csőddel és felszámolással kapcsolatos szolgáltatás 
- a bérszámfejtés 

Cégnév: FormulArt Design Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: H-8400 Ajka, Kórház utca 1. 5/32 

Adószám: 14806562-1-19 

 
2. Web-hoszting szolgáltató adatfeldolgozó megnevezése: 
6311 - Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
- az infrastruktúra kiépítése a tárhelyet biztosító (hosting), adatfeldolgozó és kapcsolódó egyéb 

hálózati szolgáltatáshoz 
- a speciális tárhely szolgáltatás, mint: 
- web hosting,  
- on-line adat- vagy tartalomletöltési (streaming) szolgáltatás  
- felhasználói tárhelyszolgáltatás,  
- egyéb felhasználói szolgáltatás,  
- általános időmegosztásos szolgáltatás a központi számítógéptől a felhasználók felé  
- az adatfeldolgozás: 
- az ügyféltől kapott adatok teljes feldolgozása 
- jelentések összeállítása az ügyfél adataiból 
- adatrögzítés 
6312 - Világháló-portál szolgáltatás 
Ebbe a szakágazatba tartozik a világhálón megjelenő kereső oldalak működtetése, amely 

könnyen kereshető formában létrehozza, karbantartja az internetcímeket és a tartalmat kezelő kiterjedt 
adatbázisokat 
Cégnév:  INweb-Solutions Informatikai Szolgáltató Kft. 
Székhely: H-8200 Veszprém, Takácskert utca 4/A. 
Adószám: 11678313-2-19 
Cégjegyzékszám: 19-09-517762 
Képviselő: Fekete Szabolcs 
Telefonszám: +36 30 / 329-1031 
E-mail cím: info@inweb.hu 
Honlap:  www.inweb.hu 

Domain szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés 
A szolgáltatáshoz szükséges adatok: Előfizető teljes neve, Előfizető személyi igazolvány száma, 

Kapcsolattartó neve, Telefon, Kapcsolattartó email címe, Számlázási adatok név, irányítószám, 
település, utca, házszám, emelet, ajtó, Postázási adatok név, irányítószám, település, utca, házszám, 
emelet, ajtó, Megrendelés időpontja, IP cím. 

Az adatkezelés jogalapja: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 
alapján az adatkezelés jogalapja szerződésteljesítés és jogszabályi kötelezettség teljesítése (2001. évi 
CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2000. évi C. törvény a számvitelről, Domain regisztrációs 
Szabályzatok).  
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Az adatkezelés időtartama: A szerződés teljesítéssel összefüggő adatok tárolása a szerződés 
fenntartásáig tart. Az adatkezelés a Szolgáltató részéről a domain igény nyilvántartásba történő 
beküldésének időpontjától kezdődik és a domain felszabadulásáig tart. 

 
3. IT szakember adatfeldolgozó megnevezése: 

Cégnév:  Fekete Szabolcs e.v. / Fekete Szabolcs 
Székhely: H8200 Veszprém, Muskátli u. 6. 2/5. 
Adószám: 66324368--39 
Telefonszám: +36 30 / 329-1031 
E-mail cím: fekete.szabolcs@inweb.hu 

Web oldal létrehozása, programozása, arculat létrehozása, karbantartása megbízási szerződés 
szerint. A honlapra regisztráló felhasználók minden feltöltött adatához hozzáférése van, betekintési 
joggal. 

VIII. Adatvédelmi incidens 

Az 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 eredményezi. 

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem 

vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti 

rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a 

személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést. 

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni 

az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani 

lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira 

és szabadságaira nézve.  

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, 

annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. 

Adatvédelmi incidens bejelenthető:  

Györkös-Tavaszi Mónika ev. 

Székhely: H-8400 Ajka, Gyöngyvirág utca 4. 

Tel.: +36 30 / 179-9291 

Email: info@jodolgos.hu 

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Györkös-Tavaszi Mónika ev. haladéktalanul megvizsgálja a 

bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy 

téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:  

a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,  

b. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,  

c. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,  

d. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,  

e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,  

f. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását. 
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Adatvédelmi incidensek nyilvántartása  

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:  

a) az érintett személyes adatok körét,  

b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,  

c) az adatvédelmi incidens időpontját,  

d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,  

e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,  

f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.  

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.  

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

a) 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; 

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek 

biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a 

továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

c) 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. 

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti 

hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, 

elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a fent említett feltételek valamelyikének 

teljesülését. 

IX. Hozzájáruláson alapuló adatkezelések 

Munkavállalói Regisztráció 

A Jodolgos.hu bizonyos Szolgáltatásai kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció 

során a kezelt adatok körénél személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.  

Az adatkezelés leírása: MUNKAVÁLLALÓI REGISZTRÁCIÓ 

1. lépés: Felhasználó a regisztráció során köteles megadni e-mail címét 

és az e-mail címhez tartozó jelszót köteles meghatározni, továbbá 

vezetéknevét és keresztnevét is. Csak 18 évet betöltöttek 

jelentkezhetnek. 

A regisztráció csak a megadott e-mail címre küldött értesítés 

megerősítését követően válik aktívvá, ezért fontos, hogy a Felhasználó a 

saját valós e-mail címét adja meg, amelyhez a Felhasználó 
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hozzáféréssel rendelkezik. 

Az adatkezelés céljai: Felhasználói (munkavállalói) regisztráció, a Felhasználó azonosítása, a 

többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való 

kapcsolatfelvétel/-tartás. 

Az adatkezelés 
jogalapja: 

A Felhasználó hozzájárulása 

Az érintettek köre: Regisztrált felhasználók 

A személyes adatok 
kategóriái: 

A regisztrációhoz elengedhetetlen adatok: 

e-mail cím, kereszt és vezetéknév 

A személyes adatok 
címzettjei: 

Györkös-Tavaszi Mónika e.v. 

Az adatkategóriák 
törlésére előirányzott 
határidők: 

Az e-mail cím verifikálása (a továbbiakban E-mail cím verifikálása) 

hiányában 16 napig; az E-mail cím verifikálása; esetén a Felhasználó 

profiljában történő utolsó aktivitásától (pl: a Felület utolsó használatától, 

álláshírlevél utolsó megtekintésétől vagy lekattintásától, illetve az utolsó 

állásjelentkezéstől) számított 24 hónapig; illetve a regisztráció más 

módon való megszűnéséig, ideértve azt az esetet is, amikor a 

Felhasználó a regisztrációját megszünteti. 

 

A regisztrációkor megadott jelszó és email cím a felhasználói fiókban 

bármikor módosítható:„Főoldal>> Profilom>> Adatok 

megváltoztatása>>Opcionális műveletek” menüpont alatt. 

Adatfeldolgozók: INweb-Solutions Informatikai Szolgáltató Kft.; Fekete Szabolcs e.v. 

 

Az adatkezelés leírása: MUNKAVÁLLALÓI REGISZTRÁCIÓ 

2. lépés: Saját fiók testre szabása. Felhasználó által megadott 

alapadatokból a rendszer „mini önéletrajzot” generál. 

Az adatkezelés céljai: Önéletrajz generálása hogy a Felhasználó munkára történő jelentkezése 

esetén a Munkáltatónak kellő információ álljon rendelkezésére, hogy a 

jelentkezők közül válogathasson. 

Az adatkezelés 
jogalapja: 

A Felhasználó hozzájárulása 

Az érintettek köre: Regisztrált felhasználók 

A személyes adatok 
kategóriái: 

Kötelezően megadandó adatok: 

Vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, születési dátum, 

legmagasabb iskolai végezettség, jelenlegi státusz, preferált kifizetési 

mód (készpénz vagy utalás), képzettség /szakma/ végzettség, melyik 
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megyékben dolgozna, milyen szektorok érdeklik. 

Opcionálisan megadandó adatok:  

Fénykép, adóazonosító jel, TAJ szám, Anyja neve, tartózkodási hely 

(irányítószám, település, utca, házszám, emelt ajtó), születési név és 

hely, nyelvismeret, jogosítvány (megszerzésének időpontja), tapasztalat 

(évek száma). 

Felhasználó a Jodolgos.hu-n kizárólag saját személyével kapcsolatos 

adatokat adhat meg, és kizárólag saját magáról készült fényképet tölthet 

fel a honlapra. 

Az álláshirdetésre történő jelentkezéssel egy időben a Felhasználó 

értelemszerűen hozzájárul az adatainak a munkáltató/hirdető számára 

történő továbbításához. 

A személyes adatok 
címzettjei: 

Györkös-Tavaszi Mónika e.v. 

Az adatkategóriák 
törlésére előirányzott 
határidők: 

A regisztrációs adatok a felhasználói fiókban bármikor módosíthatók a 

„Főoldal>> Profilom>> Adatok megváltoztatása” menüpont alatt. A 

regisztrációs adatok módosítására az űrlapos jelentkezés folyamata 

során is lehetőség van. 

A regisztráció törlését a felhasználói fiókban a felhasználó is elvégezheti. 

A Jodolgos.hu jogosult a feltöltött egyéb adatokat, és fényképeket törölni 

és/vagy a honlapról eltávolítani, amennyiben a Jodolgos.hu megítélése 

szerint az megtévesztésre alkalmas, egyéb módon jogszabálysértő, 

ellentétben áll a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, illetve más 

személy személyiségi-, vagy egyéb jogát sértheti. Ilyen esetekben a 

Felhasználó nem jogosult az Jodolgos.hu-val szemben igényt 

érvényesíteni, még abban az esetben sem, ha utóbb kiderül, hogy a 

Felhasználó által feltöltött adat, fénykép egyébként jogszabályszerű volt, 

illetve nem sértette más személyi vagy egyéb jogát.  

Ugyanakkor a fenti eltávolítási, törlési lehetőség a Jodolgos.hu részéről 

csak lehetőség és nem kötelezettség. A Jodolgos.hu nem vállal 

kötelezettséget a Felhasználó által feltöltött adatok, fényképek 

ellenőrzéséért, kijavításáért, illetve a jogszabálysértő, vagy más személy 

személyiségi, vagy egyéb jogát sértő fényképek eltávolítására. 

Az önéletrajzokat 1 évig őrizzük meg. 

Adatfeldolgozók: INweb-Solutions Informatikai Szolgáltató Kft.; Fekete Szabolcs e.v. 
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Adattovábbítás A fent említett személyes adatokat és információkat a Munkáltató abban 

az esetben kapja meg, ha egy általa generált álláshirdetésre a 

Felhasználó jelentkezik. Kapcsolattartás céljából a Munkáltató megkapja 

a Felhasználó e-mail címét és telefonszámát. 

 

Az adatkezelés leírása: MUNKAVÁLLALÓI REGISZTRÁCIÓ 

3. lépés: bizalmas (opcionális) adatok megadása  

Az adatkezelés céljai: A megnevezett bizalmas információk szükségesek a NAV-hoz történő 

munkavégzés előtti lejelentéshez az egyszerűsített foglalkoztatás 

szabályai szerint, továbbá a Munkáltató és Dolgozó közötti 

egyszerűsített munkaszerződés elkészítéséhez és a munkavégzés 

után kiadandó foglalkoztatási igazoláshoz. Ennek hiányában a 

Munkáltató nem tudja biztosítani a munkavégzést, pótlásukra telefonos 

úton van lehetőség egyidőben a „Megjelenek” gombra való kattintással. 

Az adatkezelés 
jogalapja: 

A Felhasználó kifejezett hozzájárulása 

Az érintettek köre: Regisztrált felhasználók 

A személyes adatok 
kategóriái: 

Opcionálisan megadandó adatok melyek a munkaszerződés kötéséhez 

szükségesek: adóazonosító jel, TAJ szám, Anyja neve, tartózkodási hely 

(irányítószám, település, utca, házszám, emelt ajtó), születési név és 

hely, nyelvismeret, jogosítvány (megszerzésének időpontja), tapasztalat 

(évek száma). 

A személyes adatok 
címzettjei: 

Györkös-Tavaszi Mónika e.v. 

Az adatkategóriák 
törlésére előirányzott 
határidők: 

A regisztrációs adatok a felhasználói fiókban bármikor módosíthatók a 

„Főoldal>> Profilom>> Adatok megváltoztatása” menüpont alatt. A 

regisztrációs adatok módosítására az űrlapos jelentkezés folyamata 

során is lehetőség van. 

A regisztráció törlése a felhasználói fiókban a 

„Beállításaim>>Regisztrációs adatok>>Felhasználói fiók törlése” 

menüponton keresztül kezdeményezhető. A Jodolgos.hu jogosult a 

feltöltött egyéb adatokat, és fényképeket törölni és/vagy a honlapról 

eltávolítani, amennyiben a Jodolgos.hu megítélése szerint az 

megtévesztésre alkalmas, egyéb módon jogszabálysértő, ellentétben áll 

a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, illetve más személy 

személyiségi-, vagy egyéb jogát sértheti. Ilyen esetekben a Felhasználó 

nem jogosult az Jodolgos.hu-val szemben igényt érvényesíteni, még 

abban az esetben sem, ha utóbb kiderül, hogy a Felhasználó által 

feltöltött adat, fénykép egyébként jogszabályszerű volt, illetve nem 

sértette más személyi vagy egyéb jogát.  
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Ugyanakkor a fenti eltávolítási, törlési lehetőség a Jodolgos.hu részéről 

csak lehetőség és nem kötelezettség. A Jodolgos.hu nem vállal 

kötelezettséget a Felhasználó által feltöltött adatok, fényképek 

ellenőrzéséért, kijavításáért, illetve a jogszabálysértő, vagy más személy 

személyiségi, vagy egyéb jogát sértő fényképek eltávolítására. 

A fent említett bizalmas adatokat 1 évig őrizzük meg. 

Adatfeldolgozók: INweb-Solutions Informatikai Szolgáltató Kft.; Fekete Szabolcs e.v. 

Adattovábbítás A fent említett bizalmas adatokat és információkat a Munkáltató abban az 

esetben kapja meg, miután a munkavégzésre kiválasztott Felhasználó 

megerősíti, hogy a munkavégzés helyén és idejében megjelenik 

elvállalva ezzel a hirdetett alkalmi/ szezonális/ filmipari statiszta munkát, 

egyéb bizalmas adatai (opcionálisan megadható adatok) átkerülnek a 

Munkáltatóhoz. 

 

Hírlevél küldése (külön hozzájáruláshoz kötött szolgáltatás): 

(1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó 

négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre 

bejelölése. A feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni. A 

hírlevélről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-

mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen 

esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.  

(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), 

e-mail címe. 

 (3) A személyes adatok kezelésének célja: A Jodolgos.hu a regisztrált Felhasználóknak a 

megadott e-mail címére a szolgáltatással kapcsolatos információkról, a szolgáltatás újdonságairól 

tájékoztató e-maileket küldhet. 

(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Jodolgos.hu tulajdonosa és 

adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, 

(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az 

érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). 

X. Szerződéshez kapcsolódó adatkezelések 

Szerződő partnerek adatainak kezelése ügyfelek nyilvántartása- természetes személy esetén 

Györkös-Tavaszi Mónika e.v. szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, 
teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele ügyfélként szerződött 
természetes személy nevét, lakcímét, adószámát, telefonszámát, e-mail címét. Ezen adatkezelés 
jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett 
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

A személyes adatok címzettjei: Györkös-Tavaszi Mónika e.v. és könyvelési, adózási feladatokat 
ellátó adatfeldolgozói. 
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A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.  
Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az 

adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az 
érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.  

A honlapon munkáltatóként regisztrált természetes személy adatait kezeli a Jodolgos.hu. 

Jogi személy ügyfelek természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai  

Györkös-Tavaszi Mónika e.v. szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, 
teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele ügyfélként szerződött 
jogi személy képviselőjének nevét, telefonszámát, e-mail címét. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül 
akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges. 

A személyes adatok kezelésének célja: Györkös-Tavaszi Mónika e.v. jogi személy partnerével 
kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: Györkös-Tavaszi Mónika e.v. és 
könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozói. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői 
minőségének fennállását követő 5 évig.  

A honlapon munkáltatóként regisztrált jogi személy természetes képviselőjének adatait kezeli a 
Jodolgos.hu. 

Látogatói adatkezelés a http://www.jodolgos.hu honlapon - Tájékoztatás sütik (cookie) 
alkalmazásáról 

Sütik használata a weboldalon 

Ez a weboldal (jodolgos.hu) úgynevezett sütiket (cookies) használ. A sütik olyan apró szöveges 
adatfájlok, amelyek az ön webböngészőjén keresztül weboldalunkat meglátogatva számítógépe 
merevlemezén tárolódnak. A sütik bizonyos információkat (például egyedi oldal vagy nyelvi 
beállításokat) tárolnak el, amelyeket az ön webböngészője – a sütik élettartamától függően – továbbít 
nekünk, amikor ön ismét felkeresi weboldalunkat. 

 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik 

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják 
annak funkciót, pl. többek között az ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy 
látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a 
munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a 
számítógépéről. 

Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni önnek weboldalunk használatát. 

Elnevezés Leírás Lejárati idő 

PHPSESSID 
A weboldalon a munkamenet 
azonosítására szolgáló süti 

A böngészőablak bezárásáig 

cookiebar 
A weboldalunkon található sütik 
elfogadásának beállítását rögzíti 

12 hónap 
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Teljesítményt biztosító sütik 

A honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” 
(cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy 
segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó 
információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, 
és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen 
ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A 
honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik 
használatát. A weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a 
fentiekben meghatározott módon és célokra. 

A Google a megszerzett információkat a honlap érintett által történő használatának értékelésére, 
elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a 
honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások 
nyújtására használja. 
adatkezelés célja: a honlapot látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások 
elérhetővé tétele kezelt adatok köre: felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve 
egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs 
rendszer típusa, egyéb rögzített adatok (cookie-k ) 
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás 
adattárolás határideje: adatkezelési cél megvalósulásáig, az érintett törlési kérelméig 
adattárolás módja: elektronikusan 

Elnevezés Leírás Lejárati idő 

_ga A Google által használt süti. 2 év 

_gid A Google által használt süti 24 óra 

_ga A Google által használt süti 2 év 

_gads A Google által használt süti 2 év 

Kampányaink sikerességének mérésére hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi 
sütiket is használunk (pl. Google AdWords Conversion Tracking). Ezeket csak bizonyos aloldalak 
látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal 
meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. 

Elnevezés Leírás Lejárati idő 

_utma A Google által használt süti 2 év 

_utmb A Google által használt süti 30 perc 

_utmc A Google által használt süti 
Amikor a böngészési 

programfolyamat véget ér 

_utmz A Google által használt süti 6 hónap 
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XI. JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK 

26. § Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából  

A magánszemély regisztrációkor csak e-mailt, kereszt és vezetéknevét és jelszót ad meg. 

Amennyiben hirdetni akar, ugyanazt a regisztrációs formát kell kitöltenie, mint az üzleti felhasználóknak, 

de a feltétlen szükséges megadnia a számlázási adatait: számlázási név, számlázási cím, adószám. 

Györkös-Tavaszi Mónika e.v. jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és 

számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele 

üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.  

A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján 
különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a 
alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az 
utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr 
aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon 
a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói 
igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.  

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 
év. A személyes adatok címzettjei: Györkös-Tavaszi Mónika e.v. és adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, 
társadalombiztosítási feladatait ellátó adatfeldolgozói.  

XII. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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 

(általános adatvédelmi rendelet). 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.  
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