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A. ELSŐ RÉSZ – ALAPVETŐ INTÉZMÉNYEKRE, KÖTELEZETTSÉGEKRE, 
FELELŐSSÉGEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS 

I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 

I./1. Preambulum 

(1) A Társaság kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési 
intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között megfeleljen 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, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek. 

(2) A Társaság jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban és mellékleteiben nyújt tájékoztatást az általa végzett adatkezelési 
tevékenységekről, az adatkezelések feltételeiről, céljairól, jogalapjairól, és arról, hogy az érintettek hogyan 
gyakorolhatják jogaikat, és az Adatkezelő miként biztosítja az adatok biztonságát.  

I./2. Adatkezelő adatai 

Név: ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság  

Rövidített név: ELEKTROGLOB Kft. 

Székhely: 6600 Szentes, Ipartelepi út 57. 

Telephely: 6600 Szentes, József Attila utca 24. 

Fióktelep: 6721 Szeged, Zákány utca 10. 

Cégjegyzékszám: Cg. 06-09-006565 

Vezetve: a Szegedi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 

Adószám: 11907619-2-06 

Statisztikai számjel: 11907619-4222-113-06 

Honlap: http://www.elektroglob.hu 

Telefonszám: 0036 (63) 562 997 

E-mail cím: elektroglob@elektroglob.hu 

Képviseli: Sarusi-Kis István Zsolt ügyvezető, önállóan; 

továbbiakban: Társaság / Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető 

 

I./3. Adatvédelmi felelős elérhetőségei, jogállása 

Név: Sarusi-Kis István Zsolt 

Telefonszám: 003630-326-15-12 

E-mail cím: sarusiki@elektroglob.hu 

Jogállása: A Társaság adatvédelmi felelősének szerepe nem egyezik meg a 
Rendeletben rögzített adatvédelmi tisztviselő funkciójával, mind 
feladatai, mind hatáskörei eltérnek az adatvédelmi tisztviselő 
feladataitól, hatásköreitől. Fő szerepe, hogy összefogja, és koordinálja 
a Társaság adatkezelési tevékenységeit, adatvédelmi intézkedéseit. 

I./4. Adatvédelmi Tájékoztató hatálya 

(1) A GDPR 2018. május 25. napjától az Európai Unió teljes területén kötelezően alkalmazandó. 
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(2) A jelen Adatvédelmi Tájékoztató könnyebb értelmezhetősége érdekében a Társaság rögzíti, hogy a személyes 
adatokon végzett bármely művelet adatkezelésnek tekintendő, azaz a rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, 
átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, törlés, megsemmisítés. 

(3) A jelen Adatvédelmi Tájékoztató a „személyi hatály” cím alatt rögzített érintetteknek, a „tárgyi hatály” alatt rögzített 
adataira terjed ki.  

I./4.1. Az Adatvédelmi Tájékoztató személyi hatálya 

(1) Jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Társaság általi 
kezelésére terjed ki, azzal, hogy az adatvédelem körében a Társaság természetes személynek tekinti az egyéni 
vállalkozókat is, és az egyéni vállalkozók személyes adatait a természetes személyek személyes adatainak 
védelmével azonos védelemben részesíti. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató alkalmazásában természetes személynek 
kell tekinteni továbbá az egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat. 

(2) Az Adatvédelmi Tájékoztató hatálya főszabályként nem terjed ki az olyan adatkezelésre, amely jogi személyekre 
vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. A 
jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya csakis abban az esetben terjed ki jogi személyekre, amennyiben a jogi személy 
hivatalos neve alapján azonosítható egy vagy több természetes személy. 

I./4.2. Az Adatvédelmi Tájékoztató tárgyi hatálya 

(1) A jelen Adatvédelmi Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Társaság működése során kezelt összes személyes adatra, 
azaz az összes adatra, amelyek által természetes személy közvetlenül, vagy akár közvetve azonosítható. Tehát jelen 
Adatvédelmi Tájékoztató hatálya kiterjed mind a papíralapon, mind az informatikai rendszerben, azaz a Társaságnál 
alkalmazott valamennyi hardver- és szoftvereszközön található, a Társaság által kezelt vagy feldolgozott összes 
személyes adatra, melyek tényleges megjelölésére az egyes adatkezelési célokat részletező fejezetekben kerül sor. 

(2) A jelen Adatvédelmi Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed továbbá az adatkezelés eredményeképpen létrejött személyes 
adatokra is. 

I./4.3. Az Adatvédelmi Tájékoztató időbeli hatálya 

(1) A jelen Adatvédelmi Tájékoztató időbeli hatálya 2020. március 17. napjától visszavonásig terjed. 

I./5. Fogalom meghatározások, értelmező rendelkezések, főbb rövidítések jegyzéke 

(1) Jelen Adatvédelmi Tájékoztató alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke, valamint az 
Infotv. 3. § tartalmazza. Ennek megfelelően kiemeljük a főbb fogalmakat: 

▪ adatfeldolgozás: más nevében történő adatkezelés. 

▪ adatfeldolgozó: az a személy aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

▪ adatkezelés: a személyes adatokon végzett bármely művelet, 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. 

▪ adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából. 

▪ adatkezelő: az a személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 
együtt meghatározza. 

▪ adat nyilvánosságra hozatala: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

▪ adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 

▪ adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. 

▪ adatvédelmi incidens: adatok biztonságának sérülése, amely az adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményezi. 

▪ címzett: az a személy, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon 
közhatalmi szervek – mint bíróság, közjegyző, végrehajtó, nyomozóhatóság stb. -, amelyek egy egyedi vizsgálat 
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 
címzettnek;. 
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▪ érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy. 

▪ 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. 

▪ érintett tiltakozása: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri. 

▪ felügyeleti hatóság: független közhatalmi szerv, Magyarországon: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság (NAIH). 

▪ GDPR: 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. A rendelet magyar nyelvű szövege 
elérhető az alábbi linken: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679. 

▪ különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai 
származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló 
személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus 
adatok, az egészségügyi adatok ideértve a kórós szenvedélyre vonatkozó személyes adatok, és a természetes 
személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok, valamint a bűnügyi 
személyes adatok. 

▪ NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság /székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
22c.; e-mail címe: ügyfélszolgálat@naih.hu; telefonszáma: +36 (1) 391 1400./ 

▪ 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. 

▪ 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. 

II. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ÉS VÉDELMÉNEK ALAPELVEIRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS 

(1) A Társaság a jelen Adatvédelmi Tájékoztató alkalmazása során a személyes adatok kezelésének és védelmének az 
alábbi jogszabályban rögzített alapelvei szerint köteles eljárni: 

▪ jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatok kezelését jogszerűen és 
tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. 

▪ célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet 
és nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. 

▪ adattakarékosság elve: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, 
hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk. 

▪ pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük és minden 
észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan 
személyes adatok haladéktalanul törölve vagy helyesbítve legyenek. 

▪ korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek 
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig tegye lehetővé. 

▪ integritás és bizalmas jelleg elve: 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. 

▪ elszámoltathatóság: A Társaság, mint adatkezelő, felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, és az 
adatkezelés teljes időtartama alatt képesnek kell lennie annak igazolására, hogy a személyes adatok Társaság 
általi kezelése megfelel ezen alapelveknek.  
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III. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAIRÓL TÖRTÉNŐ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 

(1) A Társaság általi adatkezelések különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokat szolgálhatják: 
a) munkaviszony létesítése, fenntartása; 
b) vagyonvédelem; 
c) munkaidő és jelenlét nyilvántartása; 
d) munkavállók Mt. szerinti ellenőrzése; 
e) a Társasággal kötendő szerződés előkészítése, megkötése és végrehajtása; 
f) az erre vonatkozó külön hozzájárulás esetén a Társaság által történő, közvetlen üzletszerzési, piackutatási 

célú megkeresés (levélben, telefonon vagy egyéb, elektronikus és más formájú kommunikációs eszközökön 
keresztül); 

g) az érintettek igényeinek felmérése, azok magasabb szintű szolgáltatásokkal való kielégítése érdekében; 
h) a Társaság által nyújtott termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos visszaélések megelőzése, kivizsgálása, 

feltárása; 
i) a Társaság jogi kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése; 
j) a szerződés megszűnését követően a szerződésből származó jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, 

így különösen a szerződésen alapuló igények érvényesítése. 

(2) A Társaság általi adatkezelések egyes céljairól részletes tájékoztatást nyújt a jelen Adatvédelmi Tájékoztatónak a 
Társaság egyes tényleges adatkezelési tevékenyégeit, azok céljai alapján rendszerező B - Második része. 

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAIRÓL TÖRTÉNŐ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 

(1) A Társaságnál a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben az alábbi jogalapok 
legalább egyike fennáll: 

▪ érintett hozzájárulás: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több célból történő 
kezeléséhez /GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont/; 

▪ szerződés teljesítése: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik 
fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kéréséhez történő lépések megtételéhez szükségesek 
/GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont/; 

▪ jogi kötelezettség teljesítése: az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges /GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont/; 

▪ létfontosságú érdek védelme: az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú 
érdekeinek védelme miatt szükséges /GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont/; 

▪ közérdek, közhatalmi jogosítvány: az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges /GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) 
pont/; 

▪ jogos érdek: az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, 
kivéve, ha ez érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és 
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek /GDPR 
6. cikk (1) bekezdés f) pont/. 

(2) A Társaság általi egyes adatkezelési tevékenységek jogalapjairól részletes tájékoztatást nyújt a jelen Adatvédelmi 
Tájékoztatónak a Társaság egyes tényleges adatkezelési tevékenyégeit, azok céljai alapján rendszerező, és a 
célókhoz kapcsolódóan a tényleges jogalapokat megjelölő B - Második része. 

IV./1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján 

(1) A Társaság a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2. számú mellékletét képező, adatkezeléshez történő Hozzájáruló 
nyilatkozat formanyomtatványt rendszeresíti, így kérjük, hogy amennyiben hozzájárulását adja az általunk folytatott 
adatkezeléshez, úgy a melléklet szerinti nyomtatványt szíveskedjen kitölteni. 

(2) Jogszerű és a Társaság által elfogadható érintetti hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes 
honlapján található nyilatkozatok kitöltésével és elküldésével az adatkezeléshez hozzájárul, valamint bármely egyéb 
olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak 
tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. 

(3) A Társaság hozzájárulásnak minősíti azt is, amikor az érintett a Társaság internetes honlapjának megtekintése során 
bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet vagy más, aktív cselekvést igénylő módon járul hozzá adatainak kezeléséhez. A 
hallgatás, mint beleegyezést, illetve az előre bejelölt négyzet alkalmazását vagy a nem cselekvést a Társaság nem 
minősítheti hozzájárulásnak. 
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IV./2. Szerződés teljesítésén alapuló adatkezelés 

(1) A Társaság adatkezelése jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében 
van szükség. 

(2) A jogalap Társaság általi alkalmazásának előfeltétele, hogy a tárgyi szerződés kapcsán az érintett szerződő fél 
legyen vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez legyen szükség 
az adatkezelésre. Utóbbi esetben is feltétel, hogy az érintett kérésére történő lépések megtételére olyan szerződés 
megkötése érdekében kerüljön sor, amelyben az érintett a Társasággal szerződő fél lesz. 

(3) A Társaság nem alapozhatja e jogalapra adatkezelését a szerződő feleken kívüli harmadik személy tekintetében. 

(4) Amennyiben az adatkezelés jogalapja a Társasággal írásban kötött szerződés teljesítése, abban az esetben a 
szerződés tartalmaz minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek 
ismernie kell. 

(5) A Társaság a szerződés teljesítése jogcímen kezelt személyes adatokat a szerződés megszűnését követően is 
megőrzi, mely őrzés jogalapja egyrészt a Társaság jogi kötelezettségeinek teljesítése, másrészt a Társaság jogos 
érdeke, nevezetesen az esetleges jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.  

IV./3. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés 

(1) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az 
adatkezelés jogalapját jogszabály határozta meg.  

(2) A Társaság számára kötelező adatkezelést ír elő elsősorban, de nem kizárólagosan: 
• a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.); 
• a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.); 
• a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok; 
• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) és végrehajtására kiadott jogszabályok; 
• a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.); 
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv.tv.) és végrehajtására kiadott jogszabályok; 
• az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa. tv.); 
• a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Munkavéd. tv.); 
• a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) 

MüM rendelet (a továbbiakban: Munkavéd. tv. Vhr.); 
• a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Utazási költségtérítés rendelet); 
• A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet; 
• a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.); 
• az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. 

törvény; 
• a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: 

Levéltári tv.); 
• a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Közbesz. tv.); 
• a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról 

szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet; 
• személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. 

törvény (a továbbiakban: Szvmt.); 
• a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET); 
• a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: VET Vhr.);. 

IV./4. Közérdeken, közhatalmi jogosítványon alapuló adatkezelés 

(1) A Társaság nem rendelkezik közhatalmi jogosítvánnyal és közérdekű tevékenységet nem lát el, így ezen a jogalapon 
személyes adatokat nem kezel. 
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IV./5. Jogos érdeken alapuló adatkezelés 

(1) A Társaság vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett 
érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget a Társaság (vagy harmadik fél) jogos érdekével 
szemben, figyelembe véve a Társasággal való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. 

(2) A Társaság jogos érdeke leginkább akkor állhat fent, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és a 
Társaság között, például olyan esetekben, amikor az érintett a Társaság ügyfele vagy a Társasággal foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyban áll. 

V. RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK JOGAIRÓL 

V./1. Előzetes tájékozódáshoz való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését 
megelőzően tájékoztatást kapjon, függetlenül attól, hogy mi az adatkezelés jogalapja. 

(2) A Társaság jelen Adatkezelési Tájékoztatóját a székhelyén, valamint honlapján elérhetővé teszi az érintettek számára. 
A tájékoztató célja, hogy a Társaság az érintetteket e nyilvánosan is elérhető formában az adatkezelés megkezdése 
előtt és annak folyamán is egyértelműen és részletesen tájékoztassa az adataik kezelésével kapcsolatos minden 
tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg a személyes adatokat.  

(3) Ha a Társaság a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további 
adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról. 

V./2. Az érintett hozzáférési joga 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól 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 Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. 

(2) A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre díjmentesen az érintett 
rendelkezésére bocsátja. 

(3) Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat 
számíthat fel.  

(4) Az érintett a hozzáférési joga gyakorlása körében a Társaság által bármilyen jogalapon kezelt személyes adatáról 
másolatot kérhet. 

V./3. A helyesbítéshez való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság 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 jelen Adatvédelmi Tájékoztató 3. számú mellékletében található kiegészítő nyilatkozat, vagy 
azonos tartalmú nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

V./4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 4. számú mellékletében megtalálható minta vagy 
azonos tartalmú kérelme alapján kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 
adatokat, a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröli, ha az alábbi 
indokok valamelyike fennáll: 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más 

módon kezelte; 
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja; 
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
d) a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte; 
e) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. 



Általános Adatvédelmi Tájékoztató  ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató  
  Korlátolt Felelősségű Társaság   
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
  13/78 

(2) Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az előbbi pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető 
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve 
technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, adatfeldolgozókat, 
hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok 
másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

V./5.  Az adatkezelés korlátozásához való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 5. számú mellékletében található kérelem minta 
segítségével, vagy azonos tartalmú kérelem útján a kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeltben 
meghatározott alábbi feltételek teljesülnek: 
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 
c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 
szemben. 

(2) Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos 
közérdekéből kezeli a Társaság. 

(3) A Társaság az érintettet - akinek a kérésére korlátozta az adatkezelést - az adatkezelés korlátozásának feloldásáról 
előzetesen tájékoztatja. 

V./6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó 
értesítési kötelezettség 

(1) A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, 
akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy 
erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről. 

V./7. Az adathordozhatósághoz való jog  

(1) A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság 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 Társaság. 

(2) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a 
Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha: 
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 
b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

(3) Az adatok hordozhatóságához való jog előző pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez 
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatoknak a Társaság és más adatkezelő közötti közvetlen 
továbbítását. 

(4) Az adatok hordozhatóságához való jog érintett általi gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait.  

V./8. A tiltakozáshoz való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 
Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés a 
Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség) alapul, ideértve az említett 
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezeli tovább, 
kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 
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elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor 
tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben 
az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés 
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból a Társaság nem kezeli. 

V./9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást  

(1) 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. 

(2) Az előző pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 
a) az érintett és a Társaság közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 
b) meghozatalát a Társaságra 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. 

V./10. Az érintett adatvédelmi incidensről történő tájékoztatása  

(1) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

(2) Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti a Társaság az adatvédelmi incidens 
jellegét, és közli az adatvédelmi felelős nevét és elérhetőségét, az incidens valószínűsíthető következményeit, valamint 
a Társaság által az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az incidensből 
eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket is. 

(3) Az érintettet nem tájékoztatja a Társaság az előző pontokban említettek szerint, ha a következő feltételek bármelyike 
teljesül: 
a) a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az 

intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazta, 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) a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az 
érintett jogaira és szabadságaira jelentett 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. 

V./11. Érintetti kérelmek esetén irányadó eljárásrend 

(1) Mielőtt a Társaság a kérelmet érdemben teljesítené, azonosítja a kérelmezőt. A kérelmet érdemben a Társaság 
kizárólag a beazonosítást követően teljesíti. A Társaság tájékoztatást nem ad, személyes adatot nem szolgáltat ki és 
érintetti jog gyakorlását nem teszi lehetővé, amíg az érintett azonosítása meg nem történt, azonban az azonosítás 
során is figyelmet fordít az adattakarékosság elvére, azzal, hogy a legtöbb esetben az azonosításhoz elegendő a név 
és a további három személyazonosító (lakcím, anyja születéskori neve, születési hely és idő) adat közül az egyik, 
amennyiben az a megkereső érintett azonosításához ténylegesen szükséges. 

(2) A Társaság a tájékoztatási, hozzáféréshez való, illetve a másolat kiadása iránti kérelmet a Társasághoz való 
beérkezését követő 30 (harminc) napon (1 hónapon) belül köteles teljesíteni, értesítve az érintettet a megkeresés 
nyomán megtett intézkedésekről. A határidő, amennyiben az adatkezelés körülményeire tekintettel indokolt és 
szükséges, 2 (két) alkalommal 1-1 (egy-egy) hónappal meghosszabbítható.   

(3) Amennyiben a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a 
kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon (egy hónapon) belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés 
elmaradásának okairól. 

(4) Az érintetett részére a tájékoztatást és intézkedést a Társaság díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme 
egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért 
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információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, 
észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést 

V./12. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról történő tájékoztatás (hatósági jogorvoslathoz való 
jog) 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy díjmentesen, az általa választott formában panaszt tegyen a magyar felügyeleti 
hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelése megsérti a GDPR-t. 

(2) Az érintett nem köteles jogainak érvényesítését elsődlegesen a Társaságnál megkísérelni, hanem közvetlenül a NAIH-
hoz fordulhat. 

(3) A Társaság adatkezelése vonatkozásában az illetékes felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

V./13. Felügyeleti hatóság döntésével szembeni bírósági jogorvoslathoz való jogról történő tájékoztatás 

(1) Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, 
jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három 
hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak 
eredményéről. 

(2) A NAIH-val, mint felügyeleti hatósággal szembeni per törvényszéki hatáskörbe tartozik, a perre a Fővárosi Törvényszék 
kizárólagosan illetékes. 

(3) A NAIH közigazgatási tevékenységével kapcsolatos pert megindító keresetlevelet a NAIH-nál kell benyújtani a vitatott 
cselekményről (döntésről, intézkedésről) való tudomásszerzéstől számított 30 (harminc) napon belül, de legkésőbb a 
cselekmény megvalósulásától számított 1 (egy) éven belül. 

(4) A NAIH mulasztása (közigazgatási cselekmény megvalósítására vonatkozó, jogszabályban rögzített 
kötelezettségének elmulasztása) miatti mulasztási per iránti keresetet a közigazgatási cselekmény megvalósítására 
nyitva álló határidő leteltétől számított 1 (egy) éven belül kell a bíróságnál benyújtani. 

V./14. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jogról történő tájékoztatás 

(1) Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek 
nem megfelelő kezelése következtében a Társaság megsértette a Rendelet szerinti jogait. 

(2) A bíróság eljárása lehet közigazgatási per, személyiségi jogi per, illetve a Társaság által foglalkoztatottak által indítható 
munkajogi per. 

(3) A Társasággal vagy a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni peres eljárást a Társaság vagy a 
Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó székhelye szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani.  

(4) A Társaság székhelye szerint illetékes bíróság: 

Szegedi Törvényszék 
Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. 
Telefon: +36 (62) 562 500 
Fax: +36 (62) 562 584 
www: https://szegeditorvenyszek.birosag.hu/ 

VI. A TÁRSASÁG ADAVÉDELMI FELELŐSÉRŐL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS 

VI./1. A Társaság adatvédelmi felelőse 

(1) A Társaság az adatkezelési rendelkezések megtartásáért felelős és felhatalmazott személyt (a továbbiakban: 
adatvédelmi felelős) jelölt ki. A Társaság adatvédelmi felelősének szerepe, hogy összefogja, és koordinálja a 
Társaság adatkezelési tevékenységeit. A Társaság adatvédelmi felelősének funkciója nem egyezik meg a Rendeletben 
rögzített adatvédelmi tisztviselő funkciójával, mind feladatai, mind hatáskörei eltérnek az adatvédelmi tisztviselő 
feladataitól, hatásköreitől. 
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(2) Az érintett jogosult a Társaság adatvédelmi felelősét megkeresni, hozzá az adatvádelemmel kapcsolatban kérdéseket, 
kéréséket, észrevételeket intézni. 

VII. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐRŐL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS 

VII./1. Adatvédelmi tisztviselő kijelölésére vonatkozó kötelezettség hiánya 

(1) A Társaságnál nem kerül sor adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, tekintettel arra, hogy a Társaság tevékenysége 
során nem lát el közfeladatot, működése során nem tartozik fő tevékenységi körébe az egyének szisztematikus, 
nagymértékű megfigyelése. 

(2) A Társaság adatkezelési tevékenysége során nem kezel olyan adatokat, melyek a jogszabályi előírás alapján a 
különleges adatok körébe tartoznak, vagy melyek a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra 
és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban, így adatvédelmi 
tisztviselő kinevezésére a Társaság nem kötelezett. 

VIII. ADATTOVÁBBÍTÁS  

(1) A Társaság nem jogosult az általa kezelt, őrzött személyes adatot más személynek továbbítani, vagy egyéb formában 
hozzáférhetővé tenni kivéve: 
a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő 

adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a 
Társaság felé hivatalos megkeresését eljuttatja; 

b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje a 
Társasággal szerződéses jogviszonyban lévő személy, továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja 
és a Társaság közötti kötelmi jogviszony teljesítése. 

(2) A Társaság személyes adatot csak megfelelő jogalap alapján továbbít, a célhoz kötöttség elvének maradéktalan 
érvényesítésével. A Társaság csak olyan személyes adatot továbbít, amelynek jogszerű adatkezelője. 

(3) Az adatfeldolgozásra irányuló adatátadás nem minősül adattovábbításnak. 

(4) A Társaság az Európai Unión kívüli országba személyes adatot nem továbbít.  

IX. A TÁRSASÁG ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ÉS ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 
TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS 

IX./1. A Társaság adatfeldolgozói tevékenységei 

(1) A Társaság az alábbi tevékenységek tekintetében végez adatfeldolgozási tevékenységet: 

Tevékenység /FEOR/ Résztevékenységek 
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás új vagy felújított hálózat műszaki engedélyezési 

tervdokumentációjának elkészítése 
engedélyes villamoshálózati kiviteli tervek 
megvalósítása 
fogyasztásmérő-szekrények beépítése, cseréje, illetve 
új fogyasztói csatlakozók létesítése 
egyetemes szolgáltatási szerződés felmondása miatt a 
fogyasztásmérő berendezés leszerelésének, a mérési 
hely megszüntetésének végrehajtása 

üzemzavar elhárítás 

új vagy felújított hálózat műszaki engedélyezési 
tervdokumentációjának elkészítése 

IX./2. A Társaság által igénybe vett egyes adatfeldolgozók 

(1) A Társaság az alábbi adatfeldolgozói tevékenységek tekintetében vesz igénybe adatfeldolgozókat: 

 Tevékenység  Adatfeldolgozó megnevezése jelen Szabályzat, 
valamint az adatvédelmi dokumentumok 

alkalmazásában 
Jogi tevékenység - egyedi megbízások alapján Jogi szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó 
Postai, futárpostai tevékenység Postai szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó 
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Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői Könyvviteli, adózási, bérszámfejtési feladatokat ellátó 
Számlavezetés Banki szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó 
Elektronikus levelezőrendszer üzemeltetése - 
szerverszolgáltatás 

Levelezőrendszert üzemeltető adatfeldolgozó 

Telefonszolgáltató Telefonszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó 

Internet szolgáltató Internetszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó 
Könyvvizsgálat Könyvvizsgálatot ellátó adatfeldolgozó 

Vagyonvédelmi kamerarendszer üzemeltetése vagyonvédelmi feladatokat ellátó adatfeldolgozó 

(2) A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók köre folyamatosan változik. A Társaság az egyes adatfeldolgozók 
személyéről jelen Adatvédelmi Tájékoztató 1. számú mellékletében tájékoztatást ad. 

X. ADATBIZTONSÁGRÓL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS 

X./1. Adatbiztonsági intézkedések 

(1) A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében 
megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 
Rendelet és az Infotv. érvényre juttatásához szükségesek.  

(2) A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, 
megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 

(3) A Társaság gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról. A tudomány és technológia állása és a 
megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével 
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek 
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok 
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.  

(4) A Társaság gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa 
nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag a 
Társaság, valamint foglalkoztatottjai, illetve a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók ismerhetik meg jogosultsági 
szintek szerint. Azokat a Társaság harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem 
adja át. 

(5) A Társaság az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a 
külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusirtó programot használ. A Társaság 
gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében bármely formában történő bejövő és kimenő 
kommunikációt megfelelően ellenőrizze.  

(6) A Rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően a Társaság garantálja az általa végzett adatkezelés jellegének, 
hatókörének, körülményeinek és céljainak megfelelő adatbiztonságot, azaz: 
a) a bizalmasságot, amelynek értelmében kizárólag az arra jogosultak ismerhetik meg a személyes adatokat; 
b) a sértetlenséget/integritást, vagyis azt, hogy a személyes adatok az adatkezelés teljes időtartama alatt az 

eredeti állapotnak megfelelnek; 
c) a rendelkezésre állást, vagyis azt, hogy a személyes adatok az adatkezelés teljes folyamata során 

rendelkezésre állnak, amikor rájuk szükség van. 

(7) A Társaság az adatbiztonsági intézkedésekkel megteremti a kezelt személyes adatok 
a) fizikai (beleértve az informatikai); 
b) adminisztratív; és 
c) logikai kontrollját. 
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B. MÁSODIK RÉSZ – A TÁRSASÁG EGYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEIRŐL 
TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS 

 
Társaság által végzett adatkezelési 

tevékenyégek fő csoportjai 
Társaság általi végzett egyes adatkezelési tevékenyégek kategóriái 

Foglalkoztatással összefüggő 
adatkezelések 

▪ adatkezelés a munkaerő-felvételi folyamat során 
▪ munkaviszony fennállása során végzett megfigyelés 
▪ az információs és kommunikációs technológiák munkahelyi használatának 

megfigyelése 
▪ munkaidővel és jelenléttel kapcsolatos adatkezelés, jelenléti ívek 
▪ videómegfigyelési rendszer  
▪ alkalmassági vizsgálatok 
▪ kapcsolattartási és személyes adatok  
▪ önéletrajz adatbázis 
▪ munkaszerződések 
▪ munkaköri leírások 
▪ biztosítotti bejelentés, biztosítotti bejelentéshez, bérkifizetéshez, 

bérszámfejtéshez szükséges adatok 
▪ adókedvezmény nyilatkozatok  
▪ tanulmányi szerződések 
▪ munkáltatói kölcsön szerződések  
▪ munkabalesetek és foglalkoztatási megbetegedések jegyzőkönyvei, és 

nyilvántartása 
▪ Fizetés nélküli szabadság dokumentációja 
▪ Munkavégzés alóli mentesülés dokumentációja 
▪ Céges telefon, internet, e-mail forgalom 

Ügyfelekkel, szolgáltatással, 
szerződésekkel összefüggő 
adatkezelések 

▪ kapcsolatfelvételi, ügyfélszolgálati adatok 
▪ árajánlatok 
▪ szerződések 
▪ számlák 
▪ adó- és számviteli nyilvántartások 
▪ ügyfél, partner adatok 
▪ kapcsolattartási adatok 
▪ szolgáltatáshoz kapcsolódó nyilatkozatok (tulajdonosi nyilatkozat) 
▪ beavatkozási lapok 
▪ közbeszerzések, beszerzések, pályázatok dokumentációja 

Marketing célú adatkezelés ▪ karbantartó hívások adatbázisa 

Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos 
adatkezelések 

▪ vagyonvédelmi kamerarendszer üzemeltetése 

Információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatásokkal 
kapcsolatos adatkezelések 

▪ weboldal üzemeltetése 
▪ levelező rendszer 

GDPR szerinti kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatos 
adatkezelések 

▪ adatvédelmi dokumentáció 
▪ érintetti megkeresések 

Jogi igények előterjesztésével, 
érvényesítésével, illetve védelmével 
kapcsolatos adatkezelések 

▪ Jogi igényt alátámasztó dokumentáció 

Levéltári törvény szerint maradandó 
értékű 
iratokra vonatkozó adatkezelés 

▪ Levéltári törvény szerint maradandó értékű iratok 
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XI. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ - ÁLLÁSPÁLYÁZATOK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
ADATKEZELÉS 

1. Adatkezelő neve és elérhetőségei 

NÉV: ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  

RÖVIDÍTETT NÉV: ELEKTROGLOB Kft. 

SZÉKHELY: 6600 Szentes, Ipartelepi út 57. 

TELEPHELY: 6600 Szentes, József Attila utca 24. 

FIÓKTELEP: 6721 Szeged, Zákány utca 10. 

CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg. 06-09-006565 

VEZETVE: a Szegedi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 

ADÓSZÁM: 11907619-2-06 

STATISZTIKAI SZÁMJEL: 11907619-4222-113-06 

HONLAP: http://www.elektroglob.hu 

KÉPVISELI: Sarusi-Kis István Zsolt ügyvezető, önállóan; 

TOVÁBBIAKBAN: Társaság / Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető 

2. Adatvédelmi felelős elérhetőségei, jogállása 

Név: Sarusi-Kis István Zsolt 

Telefonszám: 003630-326-15-12 

E-mail cím: sarusiki@elektroglob.hu 

Jogállása: A Társaság adatvédelmi felelősének szerepe nem egyezik meg a 
Rendeletben rögzített adatvédelmi tisztviselő funkciójával, mind 
feladatai, mind hatáskörei eltérnek az adatvédelmi tisztviselő 
feladataitól, hatásköreitől. Fő szerepe, hogy összefogja, és koordinálja 
a Társaság adatkezelési tevékenységeit, adatvédelmi intézkedéseit. 

3. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól történő tájékoztatás 

3.1. Határidő 

(1) A Társaság az érintettek joggyakorlásra irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül 
teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. 

3.2. Az érintett hozzáférési joga 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól 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 Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. 

(2) A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre díjmentesen az érintett 
rendelkezésére bocsátja. 

(3) Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat 
számíthat fel.  

(4) Az érintett a hozzáférési joga gyakorlása körében a Társaság által bármilyen jogalapon kezelt személyes adatáról 
másolatot kérhet. 

3.3. A helyesbítéshez való jog 

(2) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság 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 kiegészítését. 
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3.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

(3) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 
adatokat, a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröli, ha az alábbi 
indokok valamelyike fennáll: 
g) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más 

módon kezelte; 
h) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja; 
i) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
j) a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte; 
k) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell; 
l) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. 

3.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

(2) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeltben meghatározott alábbi 
feltételek teljesülnek: 
e) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
f) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 
g) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
h) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 
szemben. 

3.6. Az adathordozhatósághoz való jog  

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a 
Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha: 
c) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 
d) az adatkezelés automatizált módon történik. 

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog előző pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez 
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatoknak a Társaság és más adatkezelő közötti közvetlen 
továbbítását. 

(3) Az adatok hordozhatóságához való jog érintett általi gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait.  

3.7. A tiltakozáshoz való jog 

(3) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
kezelésével szemben, ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 
profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha a Társaság 
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. 

(4) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor 
tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben 
az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés 
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból a Társaság nem kezeli. 
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4. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról történő tájékoztatás (hatósági jogorvoslathoz való 
jog) 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy díjmentesen, az általa választott formában panaszt tegyen a magyar felügyeleti 
hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelése megsérti a GDPR-t. 

(2) Az érintett nem köteles jogainak érvényesítését elsődlegesen a Társaságnál megkísérelni, hanem közvetlenül a NAIH-
hoz fordulhat. 

(3) A Társaság adatkezelése vonatkozásában az illetékes felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

5. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jogról történő tájékoztatás 

(1) Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek 
nem megfelelő kezelése következtében a Társaság megsértette a Rendelet szerinti jogait. 

(2) A Társasággal vagy a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni peres eljárást a Társaság vagy a 
Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó székhelye szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani.  

(3) A Társaság székhelye szerint illetékes bíróság: 

Szegedi Törvényszék 
Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. 

Telefon: +36 (62) 562 500 
Fax: +36 (62) 562 584 

www: https://szegeditorvenyszek.birosag.hu/ 

6. Munkaerő-felvétel céljából történő adatkezelés jellemzői 

A személyes adatok kezelésének 
célja 

munkaerő-igény kielégítése, a legalkalmasabb jelölt kiválasztása az 
álláspályázatok lebonyolítása útján 

A személyes adatok kezelésének 
jogalapja 

az érintett önkéntes hozzájárulása ráutaló magatartással, a pályázati 
anyag megküldésével/átadásával, továbbá a Társaság jogos érdeke 

Adatszolgáltatás önkéntes vagy 
kötelező jellege, adatszolgáltatás 
elmaradásának következményei 

önkéntes, egyes adatok közlésének elmaradása hiánypótlási felhívást, 
illetőleg a pályázat elutasítását vonja maga után, amennyiben a pályázat a 
rendelkezésre álló adatok alapján érdemben nem bírálható el; az 
adatszolgáltatás a munkaszerződés megkötésének előfeltétele 

Társaság vagy harmadik személy 
jogos érdeke 

munkakör betöltése, és a pályáztatási eljárás jogszerűségének igazolása 

Érintettek köre állásajánlatra jelentkező személyek 
Személyes adatok forrása érintett 

Érintett tájékoztatása 
érintett tájékoztatása az állásajánlat meghirdetésekor a weboldalon 
közzétett adatvédelmi tájékoztató elérhetőségének közlésével 

Személyes adatok köre 

- név; arckép; születési hely és idő; lakóhely; tartózkodási hely; anyja neve; 
személyazonosító igazolvány száma; vezetői engedély száma; 
telefonszám; e-mail cím; iskolai végzettség; családi állapot; korábbi 
munkahelyre, munkatapasztalat; bérigény; az érintett által megküldött 
álláspályázatban megadott, a meghirdetett munkakörre való alkalmasság 
megítéléséhez esetlegesen szükséges további személyes adatok; 
önéletrajzban önkéntesen megadott esetleges további személyes adatok 

Személyes adatok megjelölt 
célból történő tárolásának 
időtartama, illetve ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai: 

a pályáztatás lezárása, valamint a lezárást követő adminisztratív 
teendőkhöz szükséges időtartam; 
a pályáztatási eljárás tényleges időtartama az egyes álláspályázatok 
meghirdetésekor kerül meghatározásra, a betöltetlen munkakör jellemzőire 
figyelemmel 

Törlés időpontja pályáztatás lezárását követő 3 munkanapon belül 
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Adatok megismerésére jogosult 
személyek, szervezeti egységek 

vezető állású munkakör betöltésére jelentkező személyek tekintetében: a 
Társaság mindenkori tagjai; a Társaság mindenkori vezető tisztségviselői, 
főmérnök, HR feladatokkal kapcsolatos munkakört ellátó munkavállalók;  
nem vezető állású munkavállalók tekintetében: a Társaság mindenkori 
vezető tisztségviselői, főmérnök, HR feladatokkal kapcsolatos munkakört 
ellátó munkavállalók; 

Adatok tárolásának a helye 
papír alapon;  
fájlrendszerben; 
levelező rendszerben. 

Adattovábbítás (személyes 
adatok címzettjei) 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Automatizált döntéshozatal, 
profilalkotás 

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson 
alapuló döntés meghozatalára 

Közös adatkezelés / 
adatfeldolgozási tevékenység 
ellátása 

A Társaság önálló adatkezelőként jár el 
 

Adatfeldolgozó igénybevétele Nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére 
Adatfeldolgozás célja Nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére 

Az adatbiztonság garantálása 
érdekében alkalmazott technikai 
és szervezési intézkedések 

fizikai védelmi intézkedések: (kamerás megfigyelés, zárható szekrények, 
zárható irodák, fejlett informatikai védelmi intézkedések); 
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések: (Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása, adatvédelmi 
felelős kijelölése); 
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a mindenkori 
védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a kockázattal arányos 
beavatkozási rendszere; 
kockázattal arányos erőforrás biztosítása; 
személyi biztonsági intézkedések; 
képzés, tudatosítás 

Érintettet megillető jogok 

Hozzáférési jog 
igen 
Helyesbítéshez való jog 
igen 
Törléshez való jog 
igen 
Adatkezelés korlátozásához való jog 
igen, alábbiak szerint: 
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának 
ellenőrzéséig; 
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a 
korlátozást; 
adatkezelési cél elérése esetén; 
Adathordozhatósághoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem automatizált módon történik; helyette 
hozzáférési jog (másolat kérése) gyakorolható 
Tiltakozáshoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul 

7. Munkaerő-felvétel céljából történő adatkezelésre vonatkozó kiegészítő tájékoztatás 

(1) A Társaság által meghirdetett pozícióra jelentkező személy a jelentkezés tényével tudomásul veszi azt, hogy a 
pályázati anyagában megjelölt személyes adatai vonatkozásában a Társaság adatkezelést hajt végre, illetve hogy a 
pályázati anyagi megküldésével az érintett kifejezetten hozzájárul ezen személyes adatai Társaság általi 
megismeréséhez és kezeléséhez.  

(2) A Társaság nem alkalmaz anonim álláshirdetéseket, minden esetben tájékoztatja az érintetteket a kilétéről. 

(3) Az állásajánlatra jelentkező természetes személyek esetén a Társaság a pályázati anyagot a pályázat lezárultát követő 
legfeljebb 3 (három) munkanapig őrzi meg, továbbá abban az esetben, ha a pályázó hozzájárulását adta az 
adatbázisban történő készletező adatkezeléshez, a hozzájárulás időtartamáig, de legfeljebb a pályázat lezárultát 
követő 1 (egy) évig. Az álláspályázat lezárultát követően, amennyiben a nem pályázó kapja meg az állást, de a 
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készletező adatkezeléshez hozzájárulását adja, úgy a Társaság a pályázó adatait az Önéletrajz adatbázis I. 
rendelkezései alapján kezeli tovább. 

(4) Azon pályázókat, akik nem kerültek kiválasztásra, az elutasításról tájékoztatja a Társaság, vagy a hirdetésben 
meghatározza a kiértesítésre irányadó határidőt, jelezve, hogy amennyiben ezen időpontig értesítés nem érkezik a 
Társaságtól, úgy a pályázat elutasítottnak tekintendő. 

(5) Az álláspályázat lezárultát követően, amennyiben a pályázó kapja meg az állást, a Társaság a pályázó adatait a 
munkaviszonyra vonatkozó adatkezelési szabályok alapján, annak jogalapjai szerint kezeli tovább. 

8. Betöltetlen munkakör betöltésére vonatkozó készletező adatkezelés jellemzői 

A személyes adatok kezelésének 
célja 

készletező adatkezelés, esetleges későbbi betöltetlen munkakör betöltése 

A személyes adatok kezelésének 
jogalapja 

az érintett önkéntes, írásbeli hozzájárulása 

Adatszolgáltatás önkéntes vagy 
kötelező jellege, adatszolgáltatás 
elmaradásának következményei 

önkéntes, adatszolgáltatás elmaradása, vagy a hozzájárulás megtagadása 
esetén az érintett nem értesül közvetlenül a szaktudásának megfelelő, 
esetleges újabb betöltendő munkakörökről 

Társaság vagy harmadik személy 
jogos érdeke 

Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll fent 

Érintettek köre állásajánlatra jelentkező személyek 
Személyes adatok forrása érintett 

Érintett tájékoztatása 
érintett tájékoztatása az állásajánlat meghirdetésekor, de legkésőbb a 
készletező adatkezeléshez történő hozzájárulás megkérésekor 

Személyes adatok köre 

- név; arckép; születési hely és idő; lakóhely; tartózkodási hely; anyja neve; 
személyazonosító igazolvány száma; vezetői engedély száma; 
telefonszám; e-mail cím; iskolai végzettség; családi állapot; korábbi 
munkahelyre, munkatapasztalat; bérigény; az érintett által megküldött 
álláspályázatban megadott, a meghirdetett munkakörre való alkalmasság 
megítéléséhez esetlegesen szükséges további személyes adatok; 
önéletrajzban önkéntesen megadott esetleges további személyes adatok 

Személyes adatok megjelölt 
célból történő tárolásának 
időtartama, illetve ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai: 

a pályázati eljárás lázárását követő 1 év 

Törlés időpontja 
hozzájárulás visszavonásáról (törlési kérelem) történt értesülést követő 3 
munkanapon belül, annak hiányában a pályázati eljárás lázárását követő 1 
év lejártát követő 3 munkanapon belül 

Adatok megismerésére jogosult 
személyek, szervezeti egységek 

Társaság mindenkori vezető tisztségviselői; 
főmérnök; 
gazdasági vezető; 
HR feladatokkal kapcsolatos munkakört ellátó munkavállalók 

Adatok tárolásának a helye 
papír alapon;  
fájlrendszerben; 
levelező rendszerben. 

Adattovábbítás (személyes 
adatok címzettjei) 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Automatizált döntéshozatal, 
profilalkotás 

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló 
döntéshozatalra, az önéletrajzok szaktudás alapján besorolásra kerülnek, 
mely alapján az adott szaktudást igénylő munkakör tekintetében történő 
üresedés esetén az érintettek közvetlen értesítést kapnak a meghirdetett 
álláspályázatról 

Közös adatkezelés / 
adatfeldolgozási tevékenység 
ellátása 

A Társaság önálló adatkezelőként jár el 
 

Adatfeldolgozó igénybevétele Nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére 
Adatfeldolgozás célja Nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére 
Az adatbiztonság garantálása 
érdekében alkalmazott technikai 
és szervezési intézkedések 

fizikai védelmi intézkedések: (kamerás megfigyelés, zárható szekrények, 
zárható irodák, fejlett informatikai védelmi intézkedések); 
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adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések: (Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása, adatvédelmi 
felelős kijelölése); 
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a mindenkori 
védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a kockázattal arányos 
beavatkozási rendszere; 
kockázattal arányos erőforrás biztosítása; 
személyi biztonsági intézkedések; 
képzés, tudatosítás 

Érintettet megillető jogok 

Hozzáférési jog 
igen 
Helyesbítéshez való jog 
igen 
Törléshez való jog 
igen 
Adatkezelés korlátozásához való jog 
igen, alábbiak szerint: 
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának 
ellenőrzéséig; 
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a 
korlátozást; 
adatkezelési cél elérése esetén; 
Adathordozhatósághoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem automatizált módon történik; helyette 
hozzáférési jog (másolat kérése) gyakorolható 
Tiltakozáshoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul 
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XII. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ - ÜGYFELEKKEL, SZOLGÁLTATÁSSAL, SZERZŐDÉSEKKEL 
ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS 

1. Adatkezelő neve és elérhetőségei 

NÉV: ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  

RÖVIDÍTETT NÉV: ELEKTROGLOB Kft. 

SZÉKHELY: 6600 Szentes, Ipartelepi út 57. 

TELEPHELY: 6600 Szentes, József Attila utca 24. 

FIÓKTELEP: 6721 Szeged, Zákány utca 10. 

CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg. 06-09-006565 

VEZETVE: a Szegedi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 

ADÓSZÁM: 11907619-2-06 

STATISZTIKAI SZÁMJEL: 11907619-4222-113-06 

HONLAP: http://www.elektroglob.hu 

KÉPVISELI: Sarusi-Kis István Zsolt ügyvezető, önállóan 

TOVÁBBIAKBAN: Társaság / Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető 

2. Adatvédelmi felelős elérhetőségei, jogállása 

Név: Sarusi-Kis István Zsolt 

Telefonszám: 003630-326-15-12 

E-mail cím: sarusiki@elektroglob.hu 

Jogállása: A Társaság adatvédelmi felelősének szerepe nem egyezik meg a 
Rendeletben rögzített adatvédelmi tisztviselő funkciójával, mind 
feladatai, mind hatáskörei eltérnek az adatvédelmi tisztviselő 
feladataitól, hatásköreitől. Fő szerepe, hogy összefogja, és koordinálja 
a Társaság adatkezelési tevékenységeit, adatvédelmi intézkedéseit. 

3. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól történő tájékoztatás 

3.1. Határidő 

(1) A Társaság az érintettek joggyakorlásra irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül 
teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. 

3.2. Az érintett hozzáférési joga 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól 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 Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. 

(2) A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre díjmentesen az érintett 
rendelkezésére bocsátja. 

(3) Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat 
számíthat fel.  

(4) Az érintett a hozzáférési joga gyakorlása körében a Társaság által bármilyen jogalapon kezelt személyes adatáról 
másolatot kérhet. 

3.3. A helyesbítéshez való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság 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 kiegészítését. 
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3.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 
adatokat, a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröli, ha az alábbi 
indokok valamelyike fennáll: 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más 

módon kezelte; 
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja; 
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
d) a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte; 
e) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. 

3.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeltben meghatározott alábbi 
feltételek teljesülnek: 
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 
c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 
szemben. 

3.6. Az adathordozhatósághoz való jog  

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a 
Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha: 
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 
b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog előző pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez 
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatoknak a Társaság és más adatkezelő közötti közvetlen 
továbbítását. 

(3) Az adatok hordozhatóságához való jog érintett általi gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait.  

3.7. A tiltakozáshoz való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
kezelésével szemben, ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 
profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha a Társaság 
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. 

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor 
tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben 
az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés 
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból a Társaság nem kezeli. 
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4. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról történő tájékoztatás (hatósági jogorvoslathoz való 
jog) 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy díjmentesen, az általa választott formában panaszt tegyen a magyar felügyeleti 
hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelése megsérti a GDPR-t. 

(2) Az érintett nem köteles jogainak érvényesítését elsődlegesen a Társaságnál megkísérelni, hanem közvetlenül a NAIH-
hoz fordulhat. 

(3) A Társaság adatkezelése vonatkozásában az illetékes felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

5. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jogról történő tájékoztatás 

(1) Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek 
nem megfelelő kezelése következtében a Társaság megsértette a Rendelet szerinti jogait. 

(2) A Társasággal vagy a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni peres eljárást a Társaság vagy a 
Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó székhelye szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani.  

(3) A Társaság székhelye szerint illetékes bíróság: 

Szegedi Törvényszék 
Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. 

Telefon: +36 (62) 562 500 
Fax: +36 (62) 562 584 

www: https://szegeditorvenyszek.birosag.hu/ 

6. Kapcsolatfelvételi, ügyfélszolgálati adatok kezelésének jellemzői 

A személyes adatok kezelésének 
célja 

kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve 
megoldása; 
a Társaság szolgáltatásával kapcsolatos panaszkezelés, a bejelentések 
kivizsgálása és az érintettek értesítése 

A személyes adatok kezelésének 
jogalapja 

az érintett önkéntes hozzájárulása 

Adatszolgáltatás önkéntes vagy 
kötelező jellege, adatszolgáltatás 
elmaradásának következményei 

önkéntes, azonosítási adatok megadása a megkeresés teljesítéséhez 
szükséges; amennyiben az érintett nem szolgáltat érdemi adatokat, úgy a 
bejelentése nem vizsgálható ki teljeskörűen, a panasza elutasításra kerülhet 

Társaság vagy harmadik személy 
jogos érdeke 

Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll fent 

Érintettek köre kapcsolatfelvételt kezdeményezők, panaszt tevők, bejelentők 
Személyes adatok forrása érintett 

Érintett tájékoztatása 
érintett tájékoztatása a weboldalon közzé téve, valamint a megkeresésre 
adandó válaszban 

Személyes adatok köre 

megkeresés tárgyától függően a megkeresésben közölt személyes adatok; 
bejelentés dátuma; ügyfél neve; bejelentő neve; ügyfélazonosító; bejelentő 
levelezési címe; felhasználási hely; telefonszám; e-mail cím; probléma 
leírása; bejelentő aláírása 

Személyes adatok megjelölt 
célból történő tárolásának 
időtartama, illetve ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai: 

adott kérés, kérdés megválaszolásához szükséges időtartam, vagy adójogi 
vagy számviteli okokból, vagy esetleg a Társaság vagy a megkereső 
jogainak, érdekeinek védelme szempontjából minden esetben egyedileg 
vizsgált  szükséges ideig; 
panasz kivizsgálása és érintett kiértesítésétől számított kötelmi elévülési idő 

Törlés időpontja 
adott kérés, kérdés megválaszolásakor kerül meghatározásra, de legfeljebb 
a panasz kivizsgálását követő 5 év elteltét követő 3 munkanapon belül 
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Adatok megismerésére jogosult 
személyek, szervezeti egységek 

Társaság mindenkori vezető tisztségviselői; 
kapcsolatfelvétel tárgyával kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók; 

Adatok tárolásának a helye 
megkeresés módjával azonos formában papír alapon, vagy 
fájlrendszerben 

Adattovábbítás (személyes 
adatok címzettjei) 

megkereséssel érintett feladatokat ellátó adatfeldolgozók 

Automatizált döntéshozatal, 
profilalkotás 

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson 
alapuló döntés meghozatalára 

Közös adatkezelés / 
adatfeldolgozási tevékenység 
ellátása 

A Társaság önálló adatkezelőként jár el 
 

Adatfeldolgozó igénybevétele megkereséssel érintett feladatokat ellátó adatfeldolgozók 
Adatfeldolgozás célja megkeresés teljesítésének elősegítése 

Az adatbiztonság garantálása 
érdekében alkalmazott technikai 
és szervezési intézkedések 

fizikai védelmi intézkedések: (kamerás megfigyelés, zárható szekrények, 
zárható irodák, fejlett informatikai védelmi intézkedések); 
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések: (Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása, adatvédelmi 
felelős kijelölése); 
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a mindenkori 
védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a kockázattal arányos 
beavatkozási rendszere; 
kockázattal arányos erőforrás biztosítása; 
személyi biztonsági intézkedések; 
képzés, tudatosítás 

Érintettet megillető jogok 

Hozzáférési jog 
igen 
Helyesbítéshez való jog 
igen  
Törléshez való jog 
igen 
 
(további célból történő adatkezelés esetén, a további célú adatkezelésre 
irányadó rendelkezések szerint) 
Adatkezelés korlátozásához való jog 
igen, alábbiak szerint: 
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának 
ellenőrzéséig; 
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a 
korlátozást; 
adatkezelési cél elérése esetén; 
érintett tiltakozása esetén: annak megállapításáig, hogy a Társaság jogos 
érdeke elsőbbséget élvez-e 
Adathordozhatósághoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás jogalapon alapul, és nem 
automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat kérése) 
gyakorolható 
Tiltakozáshoz való jog 
igen 
 
(további célból történő adatkezelés esetén, a további célú adatkezelésre 
irányadó rendelkezések szerint) 

 

7. Árajánlatok kezelésének jellemzői 

A személyes adatok kezelésének 
célja 

szerződés megkötését megelőző lépések megtétele szerződés megkötése 
céljából, üzletszerzés 

A személyes adatok kezelésének 
jogalapja 

szerződés teljesítése 
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Adatszolgáltatás önkéntes vagy 
kötelező jellege, adatszolgáltatás 
elmaradásának következményei 

önkéntes, az ajánlat elkészítésének előfeltétele 

Társaság vagy harmadik személy 
jogos érdeke 

Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll fent 

Érintettek köre árajánlatkérők 
Személyes adatok forrása érintett 

Érintett tájékoztatása 
érintett tájékoztatása a weboldalon közzé téve, valamint a megkeresésre 
adandó válaszban 

Személyes adatok köre név; telefonszám; e-mail cím 
Személyes adatok megjelölt 
célból történő tárolásának 
időtartama, illetve ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai: 

árajánlat megítéléséhez szükséges időtartammal, valamint kötelmi elévülési 
idővel azonos időtartam 

Törlés időpontja 

árajánlat megküldésétől számított 60 napot követő 3 munkanapon belül, 
amennyiben nem érkezik válasz az ajánlatra, vagy az árajánlat 
visszautasítása esetén, az erről való értesülést követő 3 munkanapon belül, 
a kettő közül a korábbi időpontban; 
árajánlat elfogadása esetén kötelmi elévülés (5 év) utolsó napját követő 3 
munkanapon belül 

Adatok megismerésére jogosult 
személyek, szervezeti egységek 

Társaság mindenkori vezető tisztségviselői; 
főmérnök; 
gazdasági vezető; 
ügyfélkiszolgálási feladatokat ellátó munkavállalók; 

Adatok tárolásának a helye 
papír alapon; 
fájlrendszerben 

Adattovábbítás (személyes 
adatok címzettjei) 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Automatizált döntéshozatal, 
profilalkotás 

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson 
alapuló döntés meghozatalára 

Közös adatkezelés / 
adatfeldolgozási tevékenység 
ellátása 

A Társaság önálló adatkezelőként jár el 
 

Adatfeldolgozó igénybevétele Nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére 
Adatfeldolgozás célja Nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére 

Az adatbiztonság garantálása 
érdekében alkalmazott technikai 
és szervezési intézkedések 

fizikai védelmi intézkedések: (kamerás megfigyelés, zárható szekrények, 
zárható irodák, fejlett informatikai védelmi intézkedések); 
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések: (Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása, adatvédelmi 
felelős kijelölése); 
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a mindenkori 
védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a kockázattal arányos 
beavatkozási rendszere; 
kockázattal arányos erőforrás biztosítása; 
személyi biztonsági intézkedések; 
képzés, tudatosítás 

Érintettet megillető jogok 

Hozzáférési jog 
igen 
Helyesbítéshez való jog 
igen  
Törléshez való jog 
igen 
 
(további célból történő adatkezelés esetén, a további célú adatkezelésre 
irányadó rendelkezések szerint) 
Adatkezelés korlátozásához való jog 
igen, alábbiak szerint: 
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának 
ellenőrzéséig; 
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jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a 
korlátozást; 
adatkezelési cél elérése esetén; 
érintett tiltakozása esetén: annak megállapításáig, hogy a Társaság jogos 
érdeke elsőbbséget élvez-e 
Adathordozhatósághoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás jogalapon alapul, és nem 
automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat kérése) 
gyakorolható 
Tiltakozáshoz való jog 
igen 
 
(további célból történő adatkezelés esetén, a további célú adatkezelésre 
irányadó rendelkezések szerint) 

 

8. Szerződő partnerek, vevők, szállítók adatai kezelésének jellemzői 

A személyes adatok kezelésének 
célja 

szerződő partner azonosítása, szerződés megkötése, teljesítése, 
megszűnése, esetleges szerződési kedvezmény nyújtása 

A személyes adatok kezelésének 
jogalapja 

szerződés teljesítése 

Adatszolgáltatás önkéntes vagy 
kötelező jellege, adatszolgáltatás 
elmaradásának következményei 

az adatszolgáltatás önkéntes, de a szerződéskötés előfeltétele 

Társaság vagy harmadik személy 
jogos érdeke 

Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll fent 

Érintettek köre 
természetes személy szerződő partnerek; 
jogi személy szerződő partnerek természetes személy képviselői; 

Személyes adatok forrása 
szerződő partner érintett; 
közhiteles nyilvántartások 

Érintett tájékoztatása 
érintett tájékoztatása a weboldalon közzé téve, valamint a szerződés 
megkötésekor az adatvédelmi tájékoztató megküldésével 

Személyes adatok köre 

természetes személy szerződő partnerek esetében: név; születési hely és 
idő; lakóhely; tartózkodási hely; anyja neve; bankszámlaszám; vállalkozói- 
őstermelői igazolvány száma; aláírás. 
jogi személy szerződő partnerek természetes személy képviselői esetében: 
név; lakcím; aláírás 

Személyes adatok megjelölt 
célból történő tárolásának 
időtartama, illetve ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai: 

a szerződéses jogviszony fennállását követő polgárjogi elévülési 
időtartammal egyező időtartam 

Törlés időpontja 

a szerződés megszűnését követő 5 év lejáratát követő 3 munkanapon belül 
 
(jogi igényérvényesítés, adózási, számviteli kötelezettség teljesítése, mint 
további célból történő adatkezelés esetén, a további célú adatkezelésre 
irányadó rendelkezések szerint) 

Adatok megismerésére jogosult 
személyek, szervezeti egységek 

Társaság mindenkori vezető tisztségviselői; 
főmérnök; 
gazdasági vezető; 
ügyfélkiszolgálási feladatokat ellátó munkavállalók; 
szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók; 
 könyvelés előkészítési, adózási feladatokat ellátó munkavállalók 

Adatok tárolásának a helye 
papír alapon; 
fájlrendszerben 

Adattovábbítás (személyes 
adatok címzettjei) 

adatfeldolgozók 

Automatizált döntéshozatal, 
profilalkotás 

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson 
alapuló döntés meghozatalára 
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Közös adatkezelés / 
adatfeldolgozási tevékenység 
ellátása 

A Társaság önálló adatkezelőként jár el 
 

Adatfeldolgozó igénybevétele 
Könyvviteli, adózási, bérszámfejtési feladatokat ellátó adatfeldolgozó, 
valamint jogi szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó 

Adatfeldolgozás célja 
számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység;  
jogi igényérvényesítés 

Az adatbiztonság garantálása 
érdekében alkalmazott technikai 
és szervezési intézkedések 

fizikai védelmi intézkedések: (kamerás megfigyelés, zárható szekrények, 
zárható irodák, fejlett informatikai védelmi intézkedések); 
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések: (Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása, adatvédelmi 
felelős kijelölése); 
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a mindenkori 
védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a kockázattal arányos 
beavatkozási rendszere; 
kockázattal arányos erőforrás biztosítása; 
személyi biztonsági intézkedések; 
képzés, tudatosítás 

Érintettet megillető jogok 

Hozzáférési jog 
igen 
Helyesbítéshez való jog 
igen  
Törléshez való jog 
igen 
 
(további célból történő adatkezelés esetén, a további célú adatkezelésre 
irányadó rendelkezések szerint) 
Adatkezelés korlátozásához való jog 
igen, alábbiak szerint: 
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának 
ellenőrzéséig; 
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a 
korlátozást; 
adatkezelési cél elérése esetén; 
Adathordozhatósághoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás jogalapon alapul, és nem 
automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat kérése) 
gyakorolható 
Tiltakozáshoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul 

 

9. Szerződéses kapcsolattartók adatai kezelésének jellemzői 

A személyes adatok kezelésének 
célja 

a szerződés teljesítése érdekében történő üzleti kapcsolattartás 

A személyes adatok kezelésének 
jogalapja 

a Társaság jogos érdeke 

Adatszolgáltatás önkéntes vagy 
kötelező jellege, adatszolgáltatás 
elmaradásának következményei 

önkéntes, adatszolgáltatás elmaradása nem jár következménnyel a 
szerződés megkötésére nézve, azonban a szerződés teljesítését 
megnehezíti 

Társaság vagy harmadik személy 
jogos érdeke 

mindkét fél jogos érdeke a rövid úton történő kapcsolattartás lehetősége, 
továbbá az esetleges jogi lépéseket megelőző egyeztetés céljából történő 
kapcsolatfelvétel 
 
A Társaság a jogalap alkalmazhatóságához érdekmérlegelési tesztet 
végzett.  A mérlegelés alapján megállapítást nyert, hogy az adatkezelés 
szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett 
magánszférájába, a Társaság jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául 
szolgálhat. 

Érintettek köre szerződő partnerek kijelölt kapcsolattartói 
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Személyes adatok forrása szerződő partner - érintett tudomásulvételének igazolásával 

Érintett tájékoztatása 
érintett tájékoztatása a weboldalon közzé téve, valamint a szerződés 
megkötésekor 

Személyes adatok köre név; telefonszám; e-mail cím; munkakör 
Személyes adatok megjelölt 
célból történő tárolásának 
időtartama, illetve ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai: 

mindaddig, amíg a Társaság nem szerez tudomás arról, hogy a 
kapcsolattartó nem rendelkezik már kapcsolattartási jogosultsággal az adott 
jogviszony tekintetében, de legfeljebb a szerződéses jogviszony fennállását 
követő polgárjogi elévülési időtartammal egyező időtartam 

Törlés időpontja 
kapcsolattartási jogosultság megszűnéséről történt értesülést követő 3 
munkanapon belül, de legfeljebb a szerződés megszűnését követő 5 év 
elteltét követő 3 munkanapon belül 

Adatok megismerésére jogosult 
személyek, szervezeti egységek 

Társaság mindenkori vezető tisztségviselői; 
főmérnök; 
gazdasági vezető; 
ügyfélkiszolgálási feladatokat ellátó munkavállalók; 
szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók; 
 könyvelés előkészítési, adózási feladatokat ellátó munkavállalók 

Adatok tárolásának a helye 
papír alapon; 
fájlrendszerben 

Adattovábbítás (személyes 
adatok címzettjei) 

adatfeldolgozók 

Automatizált döntéshozatal, 
profilalkotás 

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson 
alapuló döntés meghozatalára 

Közös adatkezelés / 
adatfeldolgozási tevékenység 
ellátása 

A Társaság önálló adatkezelőként jár el 
 

Adatfeldolgozó igénybevétele Nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére 
Adatfeldolgozás célja Nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére 

Az adatbiztonság garantálása 
érdekében alkalmazott technikai 
és szervezési intézkedések 

fizikai védelmi intézkedések: (kamerás megfigyelés, zárható szekrények, 
zárható irodák, fejlett informatikai védelmi intézkedések); 
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések: (Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása, adatvédelmi 
felelős kijelölése); 
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a mindenkori 
védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a kockázattal arányos 
beavatkozási rendszere; 
kockázattal arányos erőforrás biztosítása; 
személyi biztonsági intézkedések; 
képzés, tudatosítás 

Érintettet megillető jogok 

Hozzáférési jog 
igen 
Helyesbítéshez való jog 
igen  
Törléshez való jog 
igen 
 
(további célból történő adatkezelés esetén, a további célú adatkezelésre 
irányadó rendelkezések szerint) 
Adatkezelés korlátozásához való jog 
igen, alábbiak szerint: 
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának 
ellenőrzéséig; 
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a 
korlátozást; 
adatkezelési cél elérése esetén; 
Adathordozhatósághoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás jogalapon alapul, és nem 
automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat kérése) 
gyakorolható 
Tiltakozáshoz való jog 
igen 
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10. Számlák, adó- számviteli nyilvántartások kezelésének jellemzői 

A személyes adatok kezelésének 
célja 

Számv.tv.-ben meghatározott feltételeknek megfelelő számviteli bizonylat 
kibocsátása a Társaság által nyújtott szolgáltatások díjáról, valamint a 
Társaság által igénybe vett szolgáltatások megfizetése, gazdasági esemény 
igazolása 

A személyes adatok kezelésének 
jogalapja 

jogi kötelezettség teljesítése 
Számv. Tv. 165. § (1), 167. §; 
Áfa tv. 169.§; 
Szja. Tv. 

Adatszolgáltatás önkéntes vagy 
kötelező jellege, adatszolgáltatás 
elmaradásának következményei 

kötelező 

Társaság vagy harmadik személy 
jogos érdeke 

Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll fent 

Érintettek köre 
a Társaság szolgáltatását ellenérték fejében igénybe vevő természetes 
személyek; illetőleg a Társaság részére szolgáltatást nyújtók 

Személyes adatok forrása érintett (megkötött szerződésből, kiállított számlából) 

Érintett tájékoztatása 
érintett tájékoztatása a szerződés megkötésekor, vagy a számla 
megküldésekor, számla átvételekor 

Személyes adatok köre 

név; lakcím; adóazonosító jel; számla ellenértéke; adózási státusz, 
gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése; a bizonylat 
megnevezése és sorszáma; bizonylat kiállításának időpontja; gazdasági 
művelet teljesítésének időpontja 

Személyes adatok megjelölt 
célból történő tárolásának 
időtartama, illetve ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai: 

nyugdíjjogosultság megállapíthatóságához előírt őrzési idővel megegyező 
időtartam 

Törlés időpontja tárgyévet követő 8. év december 31. 

Adatok megismerésére jogosult 
személyek, szervezeti egységek 

Társaság mindenkori vezető tisztségviselői; 
főmérnök; 
gazdasági vezető; 
 könyvelés előkészítési, adózási, bérszámfejtési feladatokat ellátó 
munkavállalók 

Adatok tárolásának a helye 
papír alapon;  
fájlrendszerben 

Adattovábbítás (személyes 
adatok címzettjei) 

adóhatóság; 
adatfeldolgozók 

Automatizált döntéshozatal, 
profilalkotás 

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson 
alapuló döntés meghozatalára 

Közös adatkezelés / 
adatfeldolgozási tevékenység 
ellátása 

A Társaság önálló adatkezelőként jár el 
 

Adatfeldolgozó igénybevétele 
Könyvviteli, adózási, bérszámfejtési feladatokat ellátó adatfeldolgozó, 
valamint jogi szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó 

Adatfeldolgozás célja 
számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység;  
jogi igényérvényesítés 

Az adatbiztonság garantálása 
érdekében alkalmazott technikai 
és szervezési intézkedések 

fizikai védelmi intézkedések: (kamerás megfigyelés, zárható szekrények, 
zárható irodák, fejlett informatikai védelmi intézkedések); 
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések: (Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása, adatvédelmi 
felelős kijelölése); 
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a mindenkori 
védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a kockázattal arányos 
beavatkozási rendszere; 
kockázattal arányos erőforrás biztosítása; 
személyi biztonsági intézkedések; 
képzés, tudatosítás 
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Érintettet megillető jogok 

Hozzáférési jog 
igen 
Helyesbítéshez való jog 
igen  
Törléshez való jog 
nem, mivel az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése 
Adatkezelés korlátozásához való jog 
igen, alábbiak szerint: 
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának 
ellenőrzéséig; 
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a 
korlátozást; 
adatkezelési cél elérése esetén; 
Adathordozhatósághoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás jogalapon alapul, és nem 
automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat kérése) 
gyakorolható 
Tiltakozáshoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul 

 

11. Tulajdonosi nyilatkozat - tervezési tevékenység körében végzett adatkezelés jellemzői 

A személyes adatok kezelésének 
célja 

villamoshálózatok tervezésére vonatkozó tevékenység vonatkozásában a 
jogszabályban előírt kötelezettségként tulajdonosi nyilatkozat beszerzése 

A személyes adatok kezelésének 
jogalapja 

szerződés teljesítése felhasználók tekintetében 
jogi kötelezettség teljesítése további ügyfelek tekintetében 
Vet. 117. § (3);  
Vet. Vhr. 12. § (3),   
3. számú melléklet 4.4. pont, 5.4., 10.6. pont 

Adatszolgáltatás önkéntes vagy 
kötelező jellege, adatszolgáltatás 
elmaradásának következményei 

nyilatkozat kitöltése, megküldése önkéntes; 
felhasználó vonatkozásában a szolgáltatásnyújtás feltétele, kivéve a 
kapcsolattartási adatok, 
további ügyfelek tekintetében következmények Vet., Vet Vhr. szerint 

Társaság vagy harmadik személy 
jogos érdeke 

Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll fent 

Érintettek köre 
felhasználók; 
biztonsági övezettel érintett ingatlanok tulajdonosai 

Személyes adatok forrása 
felhasználó; 
közhiteles nyilvántartás: ingatlan-nyilvántartás 

Érintett tájékoztatása 
érintett előzetes tájékoztatása az adatkezelő kötelezettsége; 
tulajdonosi nyilatkozat megkérésekor 

Személyes adatok köre 
ügyfél (felhasználó, valamint biztonsági övezettel érintett ingatlan 
tulajdonosa) neve; lakcíme; elérhetősége (e-mail, telefon); ingatlan 
elhelyezkedése (település, utca, hrsz); 

Személyes adatok megjelölt 
célból történő tárolásának 
időtartama, illetve ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai: 

a szerződéses jogviszony fennállását követő polgárjogi elévülési 
időtartammal megegyező időtartam 

Törlés időpontja a szerződés megszűnését követő 5 év elteltét követő 3 munkanapon belül 

Adatok megismerésére jogosult 
személyek, szervezeti egységek 

Társaság mindenkori vezető tisztségviselői; 
főmérnök; 
gazdasági vezető; 
tervezéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók; 
szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók; 

Adatok tárolásának a helye 
papír alapon;  
fájlrendszerben 

Adattovábbítás (személyes 
adatok címzettjei) 

Az adatok továbbításra kerülnek az adatkezelő részére 
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Automatizált döntéshozatal, 
profilalkotás 

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson 
alapuló döntés meghozatalára 

Közös adatkezelés / 
adatfeldolgozási tevékenység 
ellátása 

A Társaság önálló adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként jár el 

Adatfeldolgozó igénybevétele jogi szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó 
Adatfeldolgozás célja jogi igényérvényesítés 

Az adatbiztonság garantálása 
érdekében alkalmazott technikai 
és szervezési intézkedések 

fizikai védelmi intézkedések: (kamerás megfigyelés, zárható szekrények, 
zárható irodák, fejlett informatikai védelmi intézkedések); 
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések: (Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása, adatvédelmi 
felelős kijelölése); 
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a mindenkori 
védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a kockázattal arányos 
beavatkozási rendszere; 
kockázattal arányos erőforrás biztosítása; 
személyi biztonsági intézkedések; 
képzés, tudatosítás 

Érintettet megillető jogok 

Hozzáférési jog 
igen 
Helyesbítéshez való jog 
igen  
Törléshez való jog 
igen, felhasználók esetében 
nem, további ügyfelek esetében, mivel az adatkezelés jogalapja jogi 
kötelezettség teljesítése 
 
(további célból történő adatkezelés - jogi igényérvényesítés, közbeszerzés 
- esetén, a további célú adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint) 
Adatkezelés korlátozásához való jog 
igen, alábbiak szerint: 
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának 
ellenőrzéséig; 
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a 
korlátozást; 
adatkezelési cél elérése esetén; 
Adathordozhatósághoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás jogalapon alapul, és nem 
automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat kérése) 
gyakorolható 
Tiltakozáshoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul 

12. Tulajdonosi nyilatkozat - kivitelezési tevékenységre vonatkozó adatkezelés jellemzői 

A személyes adatok kezelésének 
célja 

villamoshálózatok kivitelezésére vonatkozó tevékenység vonatkozásában a 
jogszabályban előírt kötelezettségként tulajdonosi nyilatkozat beszerzése 

A személyes adatok kezelésének 
jogalapja 

szerződés teljesítése felhasználók tekintetében 
jogi kötelezettség teljesítése további ügyfelek tekintetében 
Vet. 117. § (3);  
Vet. Vhr. 12. § (3),   
3. számú melléklet 4.4. pont, 5.4., 10.6. pont 

Adatszolgáltatás önkéntes vagy 
kötelező jellege, adatszolgáltatás 
elmaradásának következményei 

nyilatkozat kitöltése, megküldése önkéntes; 
felhasználó vonatkozásában a szolgáltatásnyújtás feltétele, kivéve a 
kapcsolattartási adatok, 
további ügyfelek tekintetében következmények Vet., Vet Vhr. szerint 

Társaság vagy harmadik személy 
jogos érdeke 

Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll fent 

Érintettek köre 
felhasználók; 
biztonsági övezettel érintett ingatlanok tulajdonosai 
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Személyes adatok forrása 
felhasználó; 
közhiteles nyilvántartás: ingatlan-nyilvántartás 

Érintett tájékoztatása 
érintett előzetes tájékoztatása az adatkezelő kötelezettsége; 
tulajdonosi nyilatkozat megkérésekor, vagy a tulajdonosi nyilatkozat 
kézhezvételekor; 

Személyes adatok köre 
ügyfél (felhasználó, valamint biztonsági övezettel érintett ingatlan 
tulajdonosa) neve; lakcíme; elérhetősége (e-mail, telefon); ingatlan 
elhelyezkedése (település, utca, hrsz); 

Személyes adatok megjelölt 
célból történő tárolásának 
időtartama, illetve ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai: 

a szerződéses jogviszony fennállását követő polgárjogi elévülési 
időtartammal megegyező időtartam 

Törlés időpontja a szerződés megszűnését követő 5 év elteltét követő 3 munkanapon belül 

Adatok megismerésére jogosult 
személyek, szervezeti egységek 

Társaság mindenkori vezető tisztségviselői; 
főmérnök; 
gazdasági vezető; 
kivitelezéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók; 
szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók; 

Adatok tárolásának a helye 
papír alapon;  
fájlrendszerben 

Adattovábbítás (személyes 
adatok címzettjei) 

Az adatok továbbításra kerülnek az adatkezelő részére 

Automatizált döntéshozatal, 
profilalkotás 

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson 
alapuló döntés meghozatalára 

Közös adatkezelés / 
adatfeldolgozási tevékenység 
ellátása 

A Társaság önálló adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként jár el 

Adatfeldolgozó igénybevétele jogi szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó 
Adatfeldolgozás célja jogi igényérvényesítés 

Az adatbiztonság garantálása 
érdekében alkalmazott technikai 
és szervezési intézkedések 

fizikai védelmi intézkedések: (kamerás megfigyelés, zárható szekrények, 
zárható irodák, fejlett informatikai védelmi intézkedések); 
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések: (Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása, adatvédelmi 
felelős kijelölése); 
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a mindenkori 
védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a kockázattal arányos 
beavatkozási rendszere; 
kockázattal arányos erőforrás biztosítása; 
személyi biztonsági intézkedések; 
képzés, tudatosítás 

Érintettet megillető jogok 

Hozzáférési jog 
igen 
Helyesbítéshez való jog 
igen  
Törléshez való jog 
igen, felhasználók esetében 
nem, további ügyfelek esetében, mivel az adatkezelés jogalapja jogi 
kötelezettség teljesítése 
 
(további célból történő adatkezelés - jogi igényérvényesítés, közbeszerzés 
- esetén, a további célú adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint) 
Adatkezelés korlátozásához való jog 
igen, alábbiak szerint: 
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának 
ellenőrzéséig; 
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a 
korlátozást; 
adatkezelési cél elérése esetén; 
Adathordozhatósághoz való jog 
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nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás jogalapon alapul, és nem 
automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat kérése) 
gyakorolható 
Tiltakozáshoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul 

13. Tulajdonosi nyilatkozat – Fogyasztói csatlakozók létesítésével kapcsolatos adatkezelés jellemzői 

A személyes adatok kezelésének 
célja 

fogyasztói csatlakozók létesítésére vonatkozó tevékenység 
vonatkozásában a jogszabályban előírt kötelezettségként tulajdonosi 
nyilatkozat beszerzése 

A személyes adatok kezelésének 
jogalapja 

szerződés teljesítése felhasználók tekintetében 
jogi kötelezettség teljesítése további ügyfelek tekintetében 
Vet. 117. § (3);  
Vet. Vhr. 12. § (3),   
3. számú melléklet 4.4. pont, 5.4., 10.6. pont 

Adatszolgáltatás önkéntes vagy 
kötelező jellege, adatszolgáltatás 
elmaradásának következményei 

nyilatkozat kitöltése, megküldése önkéntes; 
felhasználó vonatkozásában a szolgáltatásnyújtás feltétele, kivéve a 
kapcsolattartási adatok, 
további ügyfelek tekintetében következmények Vet., Vet Vhr. szerint 

Társaság vagy harmadik személy 
jogos érdeke 

Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll fent 

Érintettek köre felhasználók; 

Személyes adatok forrása 
felhasználó; 
közhiteles nyilvántartás: ingatlan-nyilvántartás 

Érintett tájékoztatása 
érintett előzetes tájékoztatása az adatkezelő kötelezettsége; 
tulajdonosi nyilatkozat megkérésekor, vagy a tulajdonosi nyilatkozat 
kézhezvételekor; 

Személyes adatok köre 
ügyfél (felhasználó, valamint biztonsági övezettel érintett ingatlan 
tulajdonosa) neve; lakcíme; elérhetősége (e-mail, telefon); ingatlan 
elhelyezkedése (település, utca, hrsz); 

Személyes adatok megjelölt 
célból történő tárolásának 
időtartama, illetve ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai: 

a szerződéses jogviszony fennállását követő polgárjogi elévülési 
időtartammal megegyező időtartam 

Törlés időpontja a szerződés megszűnését követő 5 év elteltét követő 3 munkanapon belül 

Adatok megismerésére jogosult 
személyek, szervezeti egységek 

Társaság mindenkori vezető tisztségviselői; 
főmérnök; 
gazdasági vezető; 
fogyasztói csatlakozók létesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó 
munkavállalók; 
szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók; 

Adatok tárolásának a helye 
papír alapon;  
fájlrendszerben 

Adattovábbítás (személyes 
adatok címzettjei) 

Az adatok továbbításra kerülnek az adatkezelő részére 

Automatizált döntéshozatal, 
profilalkotás 

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson 
alapuló döntés meghozatalára 

Közös adatkezelés / 
adatfeldolgozási tevékenység 
ellátása 

A Társaság adatfeldolgozóként jár el 

Adatfeldolgozó igénybevétele jogi szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó 
Adatfeldolgozás célja jogi igényérvényesítés 

Az adatbiztonság garantálása 
érdekében alkalmazott technikai 
és szervezési intézkedések 

fizikai védelmi intézkedések: (kamerás megfigyelés, zárható szekrények, 
zárható irodák, fejlett informatikai védelmi intézkedések); 
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések: (Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása, adatvédelmi 
felelős kijelölése); 
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folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a mindenkori 
védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a kockázattal arányos 
beavatkozási rendszere; 
kockázattal arányos erőforrás biztosítása; 
személyi biztonsági intézkedések; 
képzés, tudatosítás 

Érintettet megillető jogok 

Hozzáférési jog 
igen 
Helyesbítéshez való jog 
igen  
Törléshez való jog 
igen, felhasználók esetében 
nem, további ügyfelek esetében, mivel az adatkezelés jogalapja jogi 
kötelezettség teljesítése 
 
(további célból történő adatkezelés - jogi igényérvényesítés, közbeszerzés 
- esetén, a további célú adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint) 
Adatkezelés korlátozásához való jog 
igen, alábbiak szerint: 
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának 
ellenőrzéséig; 
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a 
korlátozást; 
adatkezelési cél elérése esetén; 
Adathordozhatósághoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás jogalapon alapul, és nem 
automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat kérése) 
gyakorolható 
Tiltakozáshoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul 

14. Beavatkozási lap – Fogyasztásmérők cseréjéhez kapcsolódó adatkezelés jellemzői 

A személyes adatok kezelésének 
célja 

fogyasztásmérő-szekrények beépítése, cseréje, illetve új fogyasztói 
csatlakozók létesítése útján az elfogyasztott villamosenergia mérésének 
biztosítása 

A személyes adatok kezelésének 
jogalapja 

szerződés teljesítése; 
jogi kötelezettség teljesítése:  
Vet. 40. § (1) bek. b.) pontja és (3)-(4) bekezdései, 41. §-a, 43. § (1) 
bekezdése, 59. §. (1) bekezdése, Vet.Vhr. 14.,16. és 18. §-ai, valamint a 
Vet. Vhr. 2. sz. mellékletének 14. pontja 

Adatszolgáltatás önkéntes vagy 
kötelező jellege, adatszolgáltatás 
elmaradásának következményei 

kötelező 

Társaság vagy harmadik személy 
jogos érdeke 

Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll fent 

Érintettek köre felhasználók; 
Személyes adatok forrása érintettek (szolgáltatási szerződésből) 

Érintett tájékoztatása 
érintett előzetes  tájékoztatása az adatkezelő kötelezettsége; 
legkésőbb a beavatkozás szükségességének felmerülésekor 

Személyes adatok köre 
felhasználó felhasználási helyére/helyeire vonatkozó fogyasztási adatok; a 
fogyasztásmérő berendezés adatai; felhasználó azonosításához szükséges 
és elégséges adatok (név, lakcím, anyja neve vagy születési helye és ideje). 

Személyes adatok megjelölt 
célból történő tárolásának 
időtartama, illetve ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai: 

a szerződéses jogviszony fennállását követő polgárjogi elévülési 
időtartammal megegyező időtartam 

Törlés időpontja a szerződés megszűnését követő 5 év elteltét követő 3 munkanapon belül 
Adatok megismerésére jogosult 
személyek, szervezeti egységek 

Társaság mindenkori vezető tisztségviselői; 
főmérnök; 
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gazdasági vezető; 
fogyasztásmérők cseréjével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók; 
szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók; 

Adatok tárolásának a helye 
papír alapon;  
fájlrendszerben 

Adattovábbítás (személyes 
adatok címzettjei) 

Az adatok továbbításra kerülnek az adatkezelő részére; 
adatfeldolgozó 

Automatizált döntéshozatal, 
profilalkotás 

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson 
alapuló döntés meghozatalára 

Közös adatkezelés / 
adatfeldolgozási tevékenység 
ellátása 

A Társaság adatfeldolgozóként jár el 

Adatfeldolgozó igénybevétele jogi szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó 
Adatfeldolgozás célja jogi igényérvényesítés 

Az adatbiztonság garantálása 
érdekében alkalmazott technikai 
és szervezési intézkedések 

fizikai védelmi intézkedések: (kamerás megfigyelés, zárható szekrények, 
zárható irodák, fejlett informatikai védelmi intézkedések); 
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések: (Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása, adatvédelmi 
felelős kijelölése); 
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a mindenkori 
védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a kockázattal arányos 
beavatkozási rendszere; 
kockázattal arányos erőforrás biztosítása; 
személyi biztonsági intézkedések; 
képzés, tudatosítás 

Érintettet megillető jogok 

Hozzáférési jog 
igen 
Helyesbítéshez való jog 
igen  
Törléshez való jog 
igen 
 
(további célból történő adatkezelés - jogi igényérvényesítés - esetén, a 
további célú adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint) 
Adatkezelés korlátozásához való jog 
igen, alábbiak szerint: 
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának 
ellenőrzéséig; 
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a 
korlátozást; 
adatkezelési cél elérése esetén; 
Adathordozhatósághoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás jogalapon alapul, és nem 
automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat kérése) 
gyakorolható 
Tiltakozáshoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul 

15. Beavatkozási lap – Szolgáltatásból történő kikapcsolás esetén végzett adatkezelés jellemzői 

A személyes adatok kezelésének 
célja 

egyetemes szolgáltatási szerződés felmondása miatt a fogyasztásmérő 
berendezés leszerelésének, a mérési hely megszüntetésének végrehajtása 

A személyes adatok kezelésének 
jogalapja 

adatkezelő jogos érdeke 

Adatszolgáltatás önkéntes vagy 
kötelező jellege, adatszolgáltatás 
elmaradásának következményei 

kötelező 

Társaság vagy harmadik személy 
jogos érdeke 

visszaélések megelőzése, szerződésszegés jogkövetkezményeinek 
alkalmazása 
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érdekmérlegelési teszt lefolytatása az adatkezelő kötelezettsége 

Érintettek köre szerződésszegő felhasználók; 
Személyes adatok forrása közvetve az érinettek (szerződésből); adatkezelő 

Érintett tájékoztatása 
érintett előzetes tájékoztatása az adatkezelő kötelezettsége; 
legkésőbb a beavatkozás szükségességének felmerülésekor 

Személyes adatok köre 
felhasználó felhasználási helyére/helyeire vonatkozó fogyasztási adatok; a 
fogyasztásmérő berendezés adatai; felhasználó azonosításához szükséges 
és elégséges adatok (név, lakcím, anyja neve vagy születési helye és ideje). 

Személyes adatok megjelölt 
célból történő tárolásának 
időtartama, illetve ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai: 

a szerződéses jogviszony fennállását követő polgárjogi elévülési 
időtartammal megegyező időtartam 

Törlés időpontja a szerződés megszűnését követő 5 év elteltét követő 3 munkanapon belül 

Adatok megismerésére jogosult 
személyek, szervezeti egységek 

Társaság mindenkori vezető tisztségviselői; 
főmérnök; 
gazdasági vezető; 
szolgáltatásból történő kikapcsolással kapcsolatos feladatokat ellátó 
munkavállalók; 
szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók; 

Adatok tárolásának a helye 
papír alapon;  
fájlrendszerben 

Adattovábbítás (személyes 
adatok címzettjei) 

Az adatok továbbításra kerülnek az adatkezelő részére; 
adatfeldolgozó 

Automatizált döntéshozatal, 
profilalkotás 

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson 
alapuló döntés meghozatalára 

Közös adatkezelés / 
adatfeldolgozási tevékenység 
ellátása 

A Társaság adatfeldolgozóként jár el 

Adatfeldolgozó igénybevétele jogi szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó 
Adatfeldolgozás célja jogi igényérvényesítés 

Az adatbiztonság garantálása 
érdekében alkalmazott technikai 
és szervezési intézkedések 

fizikai védelmi intézkedések: (kamerás megfigyelés, zárható szekrények, 
zárható irodák, fejlett informatikai védelmi intézkedések); 
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések: (Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása, adatvédelmi 
felelős kijelölése); 
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a mindenkori 
védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a kockázattal arányos 
beavatkozási rendszere; 
kockázattal arányos erőforrás biztosítása; 
személyi biztonsági intézkedések; 
képzés, tudatosítás 

Érintettet megillető jogok 

Hozzáférési jog 
igen 
Helyesbítéshez való jog 
igen  
Törléshez való jog 
igen 
 
(további célból történő adatkezelés - jogi igényérvényesítés - esetén, a 
további célú adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint) 
Adatkezelés korlátozásához való jog 
igen, alábbiak szerint: 
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának 
ellenőrzéséig; 
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a 
korlátozást; 
adatkezelési cél elérése esetén; 
érintett tiltakozása esetén: annak megállapításáig, hogy a Társaság jogos 
érdeke elsőbbséget élvez-e 
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Adathordozhatósághoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás jogalapon alapul, és nem 
automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat kérése) 
gyakorolható 
Tiltakozáshoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul 

16. Közbeszerzések, beszerzések, pályázatok dokumentációjához kapcsolódó adatkezelés jellemzői 

A személyes adatok kezelésének 
célja 

Közbeszerzésekben, beszerzésekben, pályázatokon való részvétel 

A személyes adatok kezelésének 
jogalapja 

szerződés teljesítése 

Adatszolgáltatás önkéntes vagy 
kötelező jellege, adatszolgáltatás 
elmaradásának következményei 

kötelező, szerződéses kötelezettség 

Társaság vagy harmadik személy 
jogos érdeke 

Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll fent 

Érintettek köre 
munkavállalók; 
esetleges külső almegbízottak, alvállalkozók 

Személyes adatok forrása érintett; érintett foglalkoztatója 

Érintett tájékoztatása 
legkésőbb a közbeszerzésekben, beszerzésekben, pályázatokon való 
részvételi dokumentáció összeállításakor 

Személyes adatok köre 
felhasználó felhasználási helyére/helyeire vonatkozó fogyasztási adatok; a 
fogyasztásmérő berendezés adatai; felhasználó azonosításához szükséges 
és elégséges adatok (név, lakcím, anyja neve vagy születési helye és ideje). 

Személyes adatok megjelölt 
célból történő tárolásának 
időtartama, illetve ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai: 

adott közbeszerzés, beszerzés, pályázat kiírása szerint, ténylegesen 
dokumentáció összeállításakor kerül meghatározásra az egyes 
adatkezelési tevékenységek nyilvántartása során, de legalább a kötelmi 
elévülési időtartammal egyező időtartam 

Törlés időpontja adattárolás időtartamának leteltét követő 3 munkanapon belül 

Adatok megismerésére jogosult 
személyek, szervezeti egységek 

Társaság mindenkori vezető tisztségviselői; 
főmérnök; 
gazdasági vezető; 
közbeszerzés, beszerzés, pályázat előkészítésével kapcsolatos feladatokat 
ellátó munkavállalók 

Adatok tárolásának a helye 
papír alapon;  
fájlrendszerben 

Adattovábbítás (személyes 
adatok címzettjei) 

Az adatok továbbításra kerülnek a közbeszerzést, beszerzést, pályázatot 
kiíró szervezet részére; 
adatfeldolgozók 

Automatizált döntéshozatal, 
profilalkotás 

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson 
alapuló döntés meghozatalára 

Közös adatkezelés / 
adatfeldolgozási tevékenység 
ellátása 

A Társaság adatfeldolgozóként jár el 

Adatfeldolgozó igénybevétele 
esetlegesen pályázatíró adatfeldolgozó igénybevételére sor kerülhet, 
ténylegesen a dokumentáció összeállításkor kerül meghatározásra az 
egyes adatkezelési tevékenységek nyilvántartása során 

Adatfeldolgozás célja 
Közbeszerzések, beszerzések, pályázatok dokumentációjának 
összeállítása 

Az adatbiztonság garantálása 
érdekében alkalmazott technikai 
és szervezési intézkedések 

fizikai védelmi intézkedések: (kamerás megfigyelés, zárható szekrények, 
zárható irodák, fejlett informatikai védelmi intézkedések); 
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések: (Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása, adatvédelmi 
felelős kijelölése); 
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a mindenkori 
védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a kockázattal arányos 
beavatkozási rendszere; 
kockázattal arányos erőforrás biztosítása; 
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személyi biztonsági intézkedések; 
képzés, tudatosítás 

Érintettet megillető jogok 

Hozzáférési jog 
igen 
Helyesbítéshez való jog 
igen  
Törléshez való jog 
igen 
 
(további célból történő adatkezelés - jogi igényérvényesítés - esetén, a 
további célú adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint) 
Adatkezelés korlátozásához való jog 
igen, alábbiak szerint: 
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának 
ellenőrzéséig; 
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a 
korlátozást; 
adatkezelési cél elérése esetén; 
Adathordozhatósághoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás jogalapon alapul, és nem 
automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat kérése) 
gyakorolható 
Tiltakozáshoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul 
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XIII. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ - MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉS 

1. Adatkezelő neve és elérhetőségei 

NÉV: ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  

RÖVIDÍTETT NÉV: ELEKTROGLOB Kft. 

SZÉKHELY: 6600 Szentes, Ipartelepi út 57. 

TELEPHELY: 6600 Szentes, József Attila utca 24. 

FIÓKTELEP: 6721 Szeged, Zákány utca 10. 

CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg. 06-09-006565 

VEZETVE: a Szegedi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 

ADÓSZÁM: 11907619-2-06 

STATISZTIKAI SZÁMJEL: 11907619-4222-113-06 

HONLAP: http://www.elektroglob.hu 

KÉPVISELI: Sarusi-Kis István Zsolt ügyvezető, önállóan 

TOVÁBBIAKBAN: Társaság / Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető 

2. Adatvédelmi felelős elérhetőségei, jogállása 

Név: Sarusi-Kis István Zsolt 

Telefonszám: 003630-326-15-12 

E-mail cím: sarusiki@elektroglob.hu 

Jogállása: A Társaság adatvédelmi felelősének szerepe nem egyezik meg a 
Rendeletben rögzített adatvédelmi tisztviselő funkciójával, mind 
feladatai, mind hatáskörei eltérnek az adatvédelmi tisztviselő 
feladataitól, hatásköreitől. Fő szerepe, hogy összefogja, és koordinálja 
a Társaság adatkezelési tevékenységeit, adatvédelmi intézkedéseit. 

3. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól történő tájékoztatás 

3.2. Határidő 

(1) A Társaság az érintettek joggyakorlásra irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül 
teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. 

3.3. Az érintett hozzáférési joga 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól 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 Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. 

(2) A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre díjmentesen az érintett 
rendelkezésére bocsátja. 

(3) Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat 
számíthat fel.  

(4) Az érintett a hozzáférési joga gyakorlása körében a Társaság által bármilyen jogalapon kezelt személyes adatáról 
másolatot kérhet. 

3.4. A helyesbítéshez való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan 
személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes 
kiegészítését. 
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3.5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 
adatokat, a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröli, ha az alábbi 
indokok valamelyike fennáll: 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más 

módon kezelte; 
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja; 
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
d) a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte; 
e) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. 

3.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeltben meghatározott alábbi 
feltételek teljesülnek: 
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 
c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 
szemben. 

3.7. Az adathordozhatósághoz való jog  

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a 
Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha: 
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 
b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog előző pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez 
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatoknak a Társaság és más adatkezelő közötti közvetlen 
továbbítását. 

(3) Az adatok hordozhatóságához való jog érintett általi gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait.  

3.8. A tiltakozáshoz való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
kezelésével szemben, ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 
profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha a Társaság 
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. 

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor 
tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben 
az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés 
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból a Társaság nem kezeli. 
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4. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról történő tájékoztatás (hatósági jogorvoslathoz való 
jog) 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy díjmentesen, az általa választott formában panaszt tegyen a magyar felügyeleti 
hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelése megsérti a GDPR-t. 

(2) Az érintett nem köteles jogainak érvényesítését elsődlegesen a Társaságnál megkísérelni, hanem közvetlenül a NAIH-
hoz fordulhat. 

(3) A Társaság adatkezelése vonatkozásában az illetékes felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

5. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jogról történő tájékoztatás 

(1) Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek 
nem megfelelő kezelése következtében a Társaság megsértette a Rendelet szerinti jogait. 

(2) A Társasággal vagy a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni peres eljárást a Társaság vagy a 
Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó székhelye szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani.  

(3) A Társaság székhelye szerint illetékes bíróság: 

Szegedi Törvényszék 
Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. 

Telefon: +36 (62) 562 500 
Fax: +36 (62) 562 584 

www: https://szegeditorvenyszek.birosag.hu/ 

6. Karbantartó hívások adatbázisa körében végzett adatkezelés jellemzői 

A személyes adatok kezelésének 
célja 

szolgáltatás fejlesztése 

A személyes adatok kezelésének 
jogalapja 

a Társaság jogos érdeke 

Adatszolgáltatás önkéntes vagy 
kötelező jellege, adatszolgáltatás 
elmaradásának következményei 

önkéntes, adatszolgáltatás elmaradása nem jár következménnyel az 
érintettre nézve 

Társaság vagy harmadik személy 
jogos érdeke 

a Társaság jogos érdeke, hogy szolgáltatásának színvonalát az ügyfelek 
visszajelzései alapján folyamatosan javítsa 
 
A Társaság a jogalap alkalmazhatóságához érdekmérlegelési tesztet 
végzett.  A mérlegelés alapján megállapítást nyert, hogy az adatkezelés 
szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett 
magánszférájába, a Társaság jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául 
szolgálhat. 

Érintettek köre név; telefonszám 
Személyes adatok forrása szerződő partner - érintett tudomásulvételének igazolásával 

Érintett tájékoztatása 
érintett tájékoztatása a weboldalon közzétett tájékoztató útján, valamint az 
adatok felvételekor, a szerződés megkötésekor 

Személyes adatok köre 
felhasználó felhasználási helyére/helyeire vonatkozó fogyasztási adatok; a 
fogyasztásmérő berendezés adatai; felhasználó azonosításához szükséges 
és elégséges adatok (név, lakcím, anyja neve vagy születési helye és ideje). 

Személyes adatok megjelölt 
célból történő tárolásának 
időtartama, illetve ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai: 

mindaddig, amíg a Társaság nem szerez tudomás arról, hogy a 
kapcsolattartó nem rendelkezik már kapcsolattartási jogosultsággal az adott 
jogviszony tekintetében, de legfeljebb a szerződéses jogviszony fennállását 
követő kötelmi elévülési időtartammal egyező időtartam 
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Törlés időpontja 
kapcsolattartási jogosultság megszűnéséről történt értesülést követő 3 
munkanapon belül, de legfeljebb a szerződés megszűnését követő 5 év 
elteltét követő 3 munkanapon belül 

Adatok megismerésére jogosult 
személyek, szervezeti egységek 

Társaság mindenkori vezető tisztségviselői; 
főmérnök; 
karbantartási hívások lebonyolításával kapcsolatos feladatokat ellátó 
munkavállalók 

Adatok tárolásának a helye fájlrendszerben 
Adattovábbítás (személyes 
adatok címzettjei) 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Automatizált döntéshozatal, 
profilalkotás 

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson 
alapuló döntés meghozatalára 

Közös adatkezelés / 
adatfeldolgozási tevékenység 
ellátása 

A Társaság önálló adatkezelőként jár el 

Adatfeldolgozó igénybevétele Nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére 
Adatfeldolgozás célja Nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére 

Az adatbiztonság garantálása 
érdekében alkalmazott technikai 
és szervezési intézkedések 

fizikai védelmi intézkedések: (kamerás megfigyelés, zárható szekrények, 
zárható irodák, fejlett informatikai védelmi intézkedések); 
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések: (Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása, adatvédelmi 
felelős kijelölése); 
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a mindenkori 
védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a kockázattal arányos 
beavatkozási rendszere; 
kockázattal arányos erőforrás biztosítása; 
személyi biztonsági intézkedések; 
képzés, tudatosítás 

Érintettet megillető jogok 

Hozzáférési jog 
igen 
Helyesbítéshez való jog 
igen  
Törléshez való jog 
igen 
Adatkezelés korlátozásához való jog 
igen, alábbiak szerint: 
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának 
ellenőrzéséig; 
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a 
korlátozást; 
adatkezelési cél elérése esetén; 
érintett tiltakozása esetén: annak megállapításáig, hogy a Társaság jogos 
érdeke elsőbbséget élvez-e 
Adathordozhatósághoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás jogalapon alapul, és nem 
automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat kérése) 
gyakorolható 
Tiltakozáshoz való jog 
igen 
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XIV. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ - KAMERÁS MEGFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 

Tisztelt Látogató! 

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a táblával jelzett helyiségben, valamint a székhely, telephely bejáratánál, az udvarban, 
az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és vagyonvédelem céljából elektronikus 
megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz.  A kamera 
rögzíti az Ön magatartását is. 

1. Adatkezelő neve és elérhetőségei 

NÉV: ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  

RÖVIDÍTETT NÉV: ELEKTROGLOB Kft. 

SZÉKHELY: 6600 Szentes, Ipartelepi út 57. 

TELEPHELY: 6600 Szentes, József Attila utca 24. 

FIÓKTELEP: 6721 Szeged, Zákány utca 10. 

CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg. 06-09-006565 

VEZETVE: a Szegedi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 

ADÓSZÁM: 11907619-2-06 

STATISZTIKAI SZÁMJEL: 11907619-4222-113-06 

HONLAP: http://www.elektroglob.hu 

KÉPVISELI: Sarusi-Kis István Zsolt ügyvezető, önállóan 

TOVÁBBIAKBAN: Társaság / Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető 

2. Adatvédelmi felelős elérhetőségei, jogállása 

Név: Sarusi-Kis István Zsolt 

Telefonszám: 003630-326-15-12 

E-mail cím: sarusiki@elektroglob.hu 

Jogállása: A Társaság adatvédelmi felelősének szerepe nem egyezik meg a 
Rendeletben rögzített adatvédelmi tisztviselő funkciójával, mind 
feladatai, mind hatáskörei eltérnek az adatvédelmi tisztviselő 
feladataitól, hatásköreitől. Fő szerepe, hogy összefogja, és koordinálja 
a Társaság adatkezelési tevékenységeit, adatvédelmi intézkedéseit. 

3. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól történő tájékoztatás 

3.1. Határidő 

(1) A Társaság az érintettek joggyakorlásra irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül 
teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. 

3.2. Az érintett hozzáférési joga 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól 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 Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. 

(2) A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre díjmentesen az érintett 
rendelkezésére bocsátja. 

(3) Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat 
számíthat fel.  

(4) Az érintett a hozzáférési joga gyakorlása körében a Társaság által bármilyen jogalapon kezelt személyes adatáról 
másolatot kérhet. 
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3.3. A helyesbítéshez való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság 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 kiegészítését. 

3.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 
adatokat, a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröli, ha az alábbi 
indokok valamelyike fennáll: 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más 

módon kezelte; 
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja; 
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
d) a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte; 
e) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. 

3.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeltben meghatározott alábbi 
feltételek teljesülnek: 
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 
c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 
szemben. 

3.6. Az adathordozhatósághoz való jog  

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a 
Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha: 
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 
b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog előző pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez 
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatoknak a Társaság és más adatkezelő közötti közvetlen 
továbbítását. 

(3) Az adatok hordozhatóságához való jog érintett általi gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait.  

3.7. A tiltakozáshoz való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
kezelésével szemben, ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 
profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha a Társaság 
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. 

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor 
tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben 
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az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés 
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból a Társaság nem kezeli. 

4. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról történő tájékoztatás (hatósági jogorvoslathoz való 
jog) 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy díjmentesen, az általa választott formában panaszt tegyen a magyar felügyeleti 
hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelése megsérti a GDPR-t. 

(2) Az érintett nem köteles jogainak érvényesítését elsődlegesen a Társaságnál megkísérelni, hanem közvetlenül a NAIH-
hoz fordulhat. 

(3) A Társaság adatkezelése vonatkozásában az illetékes felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

5. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jogról történő tájékoztatás 

(1) Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek 
nem megfelelő kezelése következtében a Társaság megsértette a Rendelet szerinti jogait. 

(2) A Társasággal vagy a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni peres eljárást a Társaság vagy a 
Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó székhelye szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani.  

(3) A Társaság székhelye szerint illetékes bíróság: 

Szegedi Törvényszék 
Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. 

Telefon: +36 (62) 562 500 
Fax: +36 (62) 562 584 

www: https://szegeditorvenyszek.birosag.hu/ 

6. Elektronikus megfigyelő rendszer (kamerarendszer) működtetésével kapcsolatos adatkezelés jellemzői 

A személyes adatok kezelésének 
célja 

emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok 
védelme és a vagyonvédelem; 
munkavállalók Mt. 11.§ (1) szerinti ellenőrzése 

A személyes adatok kezelésének 
jogalapja 

a Társaság jogos érdeke; 
érintett látógató ráutaló magatartással tett hozzájárulása 

Adatszolgáltatás önkéntes vagy 
kötelező jellege, adatszolgáltatás 
elmaradásának következményei 

nem releváns 

Társaság vagy harmadik személy 
jogos érdeke 

emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok 
védelme és a vagyonvédelem; 
munkáltatói rendelkezések betartásának ellenőrzése; 
adatbiztonság sértetlenségének megőrzése. 
 
A Társaság a jogalap alkalmazhatóságához érdekmérlegelési tesztet 
végzett.  A mérlegelés alapján megállapítást nyert, hogy az adatkezelés 
szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett 
magánszférájába, a Társaság jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául 
szolgálhat. 

Érintettek köre munkavállalók; szerződő partnerek; ügyfelek; vendégek; látogatók 
Személyes adatok forrása Társaság - kamerarendszer 

Érintett tájékoztatása 
munkavállalók: munkaszerződés megkötésekor; 
egyéb látogatók: megfigyelt területre történő érkezéskor, jelzőtáblák útján; 
weboldalon közzétett adatvédelmi tájékoztató útján 

Személyes adatok köre Az ellenőrzés során rögzített képmás, tanúsított magatartás 
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Személyes adatok megjelölt 
célból történő tárolásának 
időtartama, illetve ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai: 

3 munkanap, vagy 30 nap, a kamera látószöge függvényében 
 
(további célból történő adatkezelés - jogi igényérvényesítés - esetén, a 
további célú adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint) 

Törlés időpontja 

felvétel készítését követő 4. vagy 31. munkanapon, a kamera látószöge 
függvényében 
 
(további célból történő adatkezelés - jogi igényérvényesítés - esetén, a 
további célú adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint) 

Adatok megismerésére jogosult 
személyek, szervezeti egységek 

Társaság mindenkori vezető tisztségviselői; 
főmérnök; 
művezető 

Adatok tárolásának a helye fájlrendszerben 
Adattovábbítás (személyes 
adatok címzettjei) 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Automatizált döntéshozatal, 
profilalkotás 

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson 
alapuló döntés meghozatalára 

Közös adatkezelés / 
adatfeldolgozási tevékenység 
ellátása 

A Társaság önálló adatkezelőként jár el 

Adatfeldolgozó igénybevétele vagyonvédelmi feladatokat ellátó adatfeldolgozó 
Adatfeldolgozás célja Vagyonvédelmi kamerarendszer üzemeltetése 

Az adatbiztonság garantálása 
érdekében alkalmazott technikai 
és szervezési intézkedések 

fizikai védelmi intézkedések: (kamerás megfigyelés, zárható szekrények, 
zárható irodák, fejlett informatikai védelmi intézkedések); 
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések: (Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása, adatvédelmi 
felelős kijelölése); 
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a mindenkori 
védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a kockázattal arányos 
beavatkozási rendszere; 
kockázattal arányos erőforrás biztosítása; 
személyi biztonsági intézkedések; 
képzés, tudatosítás 

Érintettet megillető jogok 

Hozzáférési jog 
igen 
Helyesbítéshez való jog 
igen  
Törléshez való jog 
igen 
 
(további célból történő adatkezelés - jogi igényérvényesítés - esetén, a 
további célú adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint) 
Adatkezelés korlátozásához való jog 
igen, alábbiak szerint: 
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának 
ellenőrzéséig; 
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a 
korlátozást; 
adatkezelési cél elérése esetén; 
érintett tiltakozása esetén: annak megállapításáig, hogy a Társaság jogos 
érdeke elsőbbséget élvez-e 
Adathordozhatósághoz való jog 
igen, látogatók esetében 
 
nem, munkavállalók esetében, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás 
jogalapon alapul, és nem automatizált módon történik; helyette hozzáférési 
jog (másolat kérése) gyakorolható 
Tiltakozáshoz való jog 
igen 
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7. Vagyonvédelmi célú elektronikus megfigyelő rendszer (kamerarendszer) működtetésével kapcsolatos 
adatkezelésre vonatkozó kiegészítő rendelkezések 

(1) A Társaság a területén elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet, mely kialakításánál és működtetésénél figyelembe 
vette a vonatkozó jogszabályi előírásokat. 

(2) Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása során az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke (a 
munkavállalók tekintetében) és az érintett hozzájárulása (a nem munkavállalók tekintetében). 

(3) A Társaság által üzemeltett kamerarendszer kizárólag képmást rögzít és a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 6. számú 
mellékletében rögzített helyeken kerültek kamerák elhelyezésre. 

(4) A Társaság a kamerarendszer telepítésekor mérlegelte annak érintettekre gyakorolt hatását, és megállapította, hogy 
a felvételek készítése nem jár az érintettek érdekeire, alapvető jogaira és szabadságaira nézve aránytalan és 
szükségtelen mértékű korlátozással. 

(5) A Társaság a megfigyelőrendszert kizárólag a saját tulajdonában/használatában álló épületrészek, helyiségek és 
területek, illetve az ott történt események megfigyelésére alkalmazza, közterület megfigyelésére nem.  

(6) Az elektronikus megfigyelőrendszerrel megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, stb.) 
hozzájárulásukkal felvétel készíthető, illetve kezelhető, mely hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. 
Ráutaló magatartás az érintett részéről, ha a megfigyelt területre az oda a Társaság által jól látható módon kihelyezett 
elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés ellenére belép. 

(7) A kamerák felvételeit a Társaság felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 3 (három) munkanap 
elteltével törli. Ez alól csak azok az esetek jelentenek kivételt, amikor valamely észlelt cselekmény nyomán munkáltatói 
intézkedés, hatósági, szabálysértési vagy büntető eljárás válik szükségessé. Ha a felvétel bírósági vagy más hatósági 
eljárásban bizonyítékként kerül felhasználásra, az eljárás jogerős befejezését követően kerül törlésre. A rögzített 
felvétel visszanézésére csak abban az esetben kerül sor, ha bírósági vagy más hatósági eljárásban azt bizonyítékként 
fel kívánják használni. 

(8) A rögzített felvételeket a Társaság harmadik fél részére csak törvényben meghatározott esetben (pl. rendőrség, 
munkavédelmi hatóság részére) adja át. A rögzített anyagokat kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, 
illetve munkahelyi baleset esetében lehet visszanézni. 

(9) A digitálisan rögzített felvételeket külső hálózatokon keresztül elérni nem lehet, azokról mentés vagy másolat kizárólag 
a törvényben meghatározott esetben (pl. bűnügyi eljárás céljára) készül. 

(10) A rögzített képfelvételt kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok 
megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti a Társaság. 

(11) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos 
érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Társaság ne semmisítse meg, illetve ne törölje. 

(12) A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy került elhelyezésre, hogy a felvételek 
sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa. 
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XV. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ - INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMMAL ÖSSZEFÜGGŐ 
SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 

1. Adatkezelő neve és elérhetőségei 

NÉV: ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  

RÖVIDÍTETT NÉV: ELEKTROGLOB Kft. 

SZÉKHELY: 6600 Szentes, Ipartelepi út 57. 

TELEPHELY: 6600 Szentes, József Attila utca 24. 

FIÓKTELEP: 6721 Szeged, Zákány utca 10. 

CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg. 06-09-006565 

VEZETVE: a Szegedi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 

ADÓSZÁM: 11907619-2-06 

STATISZTIKAI SZÁMJEL: 11907619-4222-113-06 

HONLAP: http://www.elektroglob.hu 

KÉPVISELI: Sarusi-Kis István Zsolt ügyvezető, önállóan 

TOVÁBBIAKBAN: Társaság / Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető 

2. Adatvédelmi felelős elérhetőségei, jogállása 

Név: Sarusi-Kis István Zsolt 

Telefonszám: 003630-326-15-12 

E-mail cím: sarusiki@elektroglob.hu 

Jogállása: A Társaság adatvédelmi felelősének szerepe nem egyezik meg a 
Rendeletben rögzített adatvédelmi tisztviselő funkciójával, mind 
feladatai, mind hatáskörei eltérnek az adatvédelmi tisztviselő 
feladataitól, hatásköreitől. Fő szerepe, hogy összefogja, és koordinálja 
a Társaság adatkezelési tevékenységeit, adatvédelmi intézkedéseit. 

3. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól történő tájékoztatás 

3.1. Határidő 

(1) A Társaság az érintettek joggyakorlásra irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül 
teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. 

3.2. Az érintett hozzáférési joga 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól 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 Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. 

(2) A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre díjmentesen az érintett 
rendelkezésére bocsátja. 

(3) Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat 
számíthat fel.  

(4) Az érintett a hozzáférési joga gyakorlása körében a Társaság által bármilyen jogalapon kezelt személyes adatáról 
másolatot kérhet. 
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3.3. A helyesbítéshez való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság 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 kiegészítését. 

3.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérelme alapján kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül 
töröli, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más 

módon kezelte; 
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja; 
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
d) a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte; 
e) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. 

3.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeltben meghatározott alábbi 
feltételek teljesülnek: 
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 
c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 
szemben. 

3.6. Az adathordozhatósághoz való jog  

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a 
Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha: 
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 
b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog előző pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez 
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatoknak a Társaság és más adatkezelő közötti közvetlen 
továbbítását. 

(3) Az adatok hordozhatóságához való jog érintett általi gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait.  

3.7. A tiltakozáshoz való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
kezelésével szemben, ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 
profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha a Társaság 
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. 

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor 
tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben 
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az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés 
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból a Társaság nem kezeli. 

4. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról történő tájékoztatás (hatósági jogorvoslathoz való 
jog) 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy díjmentesen, az általa választott formában panaszt tegyen a magyar felügyeleti 
hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelése megsérti a GDPR-t. 

(2) Az érintett nem köteles jogainak érvényesítését elsődlegesen a Társaságnál megkísérelni, hanem közvetlenül a NAIH-
hoz fordulhat. 

(3) A Társaság adatkezelése vonatkozásában az illetékes felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

5. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jogról történő tájékoztatás 

(1) Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek 
nem megfelelő kezelése következtében a Társaság megsértette a Rendelet szerinti jogait. 

(2) A Társasággal vagy a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni peres eljárást a Társaság vagy a 
Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó székhelye szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani.  

(3) A Társaság székhelye szerint illetékes bíróság: 

Szegedi Törvényszék 
Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. 

Telefon: +36 (62) 562 500 
Fax: +36 (62) 562 584 

www: https://szegeditorvenyszek.birosag.hu/ 

6. Weboldal - automatikusan rögzített adatok, Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák alkalmazásával végzett 
adatkezelés jellemzői 

A személyes adatok kezelésének 
célja 

szolgáltatás működtetése, működésének ellenőrzése és statisztika 
készítése 

A személyes adatok kezelésének 
jogalapja 

érintett hozzájárulása a szolgáltatás igénybe vételével az Elkertv. 13/A. § 
(3) bekezdése alapján 

Adatszolgáltatás önkéntes vagy 
kötelező jellege, adatszolgáltatás 
elmaradásának következményei 

zavarok léphetnek fel a weboldal használata során, az adatszolgáltatás 
letiltható, azaz önkéntes az adatszolgáltatás 

Társaság vagy harmadik személy 
jogos érdeke 

Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll fent 

Érintettek köre weboldalt meglátogató személyek 

Személyes adatok forrása 
rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver a honlap 
megtekintése során automatikusan naplózza 

Érintett tájékoztatása weboldalon felugró ablakban 

Személyes adatok köre 

IP cím; látogatás időpontja és dátuma; felkeresett oldalak; honlap 
ahonnan a látogatás történt; a használt böngésző típusa; az operációs 
rendszer típusa; internet szolgáltató 
domain neve és címe. 

Személyes adatok megjelölt 
célból történő tárolásának 
időtartama, illetve ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai: 

automatikusan rögzített adatok: a weboldal megtekintésétől számított 90 
nap; 
egyes süti típusoktól 
függően a honlapon rögzítve, de legfeljebb 2 év 

Törlés időpontja 
egyes sütik típusától függően a látogatás időpontját követő 6 hónap, 1 év 
vagy 2 év leteltét követő napon automatikusan 
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Adatok megismerésére jogosult 
személyek, szervezeti egységek 

IT feladatokat ellátó foglalkoztatott 

Adatok tárolásának a helye elektronikus adattárolás 
Adattovábbítás (személyes 
adatok címzettjei) 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Automatizált döntéshozatal, 
profilalkotás 

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson 
alapuló döntés meghozatalára, adatkezelés anonim 

Közös adatkezelés / 
adatfeldolgozási tevékenység 
ellátása 

A Társaság önálló adatkezelőként jár el 

Adatfeldolgozó igénybevétele Nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére 
Adatfeldolgozás célja Nem kerül sor adatfeldolgozó igénybevételére 

Az adatbiztonság garantálása 
érdekében alkalmazott technikai 
és szervezési intézkedések 

fizikai védelmi intézkedések: (kamerás megfigyelés, zárható szekrények, 
zárható irodák, fejlett informatikai védelmi intézkedések); 
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések: (Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása, adatvédelmi 
felelős kijelölése); 
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a mindenkori 
védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a kockázattal arányos 
beavatkozási rendszere; 
kockázattal arányos erőforrás biztosítása; 
személyi biztonsági intézkedések; 
képzés, tudatosítás 

Érintettet megillető jogok 

Hozzáférési jog 
igen 
Helyesbítéshez való jog 
igen  
Törléshez való jog 
igen 
Adatkezelés korlátozásához való jog 
igen, alábbiak szerint: 
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának 
ellenőrzéséig; 
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a 
korlátozást; 
adatkezelési cél elérése esetén; 
Adathordozhatósághoz való jog 
igen 
Tiltakozáshoz való jog 
igen 

7. Weboldal - automatikusan rögzített adatok, Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák alkalmazásával végzett 
adatkezelésre vonatkozó kiegészítő tájékoztatás 

7.1. A sütik (cookie-k)  rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie 
célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája 
létezik, de két nagy csoportba sorolhatók. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet 
során helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó, amely addig a számítógépen marad, amíg a 
felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat - kivéve, ha azok az adott szolgáltatás 
használatához elengedhetetlenül szükségesek - csak a felhasználó engedélyével helyezhet el a Társaság a 
felhasználó eszközén. 

7.2. A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során nyújt tájékoztatást a Társaság. 
A Társaság röviden összefoglalja tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utal a teljes körű tájékoztató 
elérhetőségére.  

7.3. Amennyiben a Társaság sütiket alkalmaz, úgy a Társaság weboldalát felkereső felhasználó a kezdőoldal tetején 
megjelenő figyelmeztető ablak alatti „OK” fülre kattintva a felhasználó elismeri, hogy az adatkezelési tájékoztatót 
megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy adatait, így IP 
címet, az időpontot, időtartamot, a felkeresett oldalakat, böngésző típusát illetve az operációs rendszert tárolja. 

7.4. Az elfogadást követően a felhasználó böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik, illetve egy vagy több 
karaktersorozatból álló azonosító file („süti” vagy „cookie”) kerül megküldésre és elhelyezésre a felhasználó 
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elektronikus hírközlő végberendezésén, számítógépén. A Társaság ezek alapján a felhasználóknak a weboldal 
használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatait kezeli, és tárolja a munkamenet során megadott adatokat. 
Az adatok tárolása külön regisztrációt nem igényel. 

7.5. Az adatok felhasználása összesített formában történik az egyedi felhasználótól független. 

7.6. Az oldalt felkereső felhasználó adatai rögzítésre kerülhetnek azon célból, hogy azt a Társaság, mint üzemeltető, a 
weboldal fejlesztése, illetve statisztikai céllal felhasználja. 

7.7. Az adatrögzítésre azon okból került sor, hogy az a felhasználók érdekében, számukra testre szabottabb szolgáltatást 
tudjon a Társaság, mint üzemeltető szolgáltatni, illetve megismerhetőek ezzel a felhasználói szokások. 

7.8. A weboldal egyéb honlapok könnyebb eléréséhez linkeket tartalmazhat ezek tartalmáért, illetve adatkezeléssel 
kapcsolatos eljárásaiért felelősséget nem vállal a Társaság. 

8. Egységes levelezőrendszer üzemeltetésének jellemzői 

A személyes adatok kezelésének 
célja 

Egységes levelezőrendszer útján történő elektronikus kapcsolattartás 

A személyes adatok kezelésének 
jogalapja 

az érintett hozzájárulása; 
szerződés teljesítése; 
a Társaság jogos érdeke 

Adatszolgáltatás önkéntes vagy 
kötelező jellege, adatszolgáltatás 
elmaradásának következményei 

önkéntes, nem kötelező az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele 

Társaság vagy harmadik személy 
jogos érdeke 

A Társaság jogos érdeke, hogy egységes arculatot megjelenítő e-mail 
fiókokból történjen a munkavállalók munkaviszonyukkal összefüggő 
levelezése 
 
A Társaság a jogalap alkalmazhatóságához érdekmérlegelési tesztet 
végzett.  A mérlegelés alapján megállapítást nyert, hogy az adatkezelés 
szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett 
magánszférájába, a Társaság jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául 
szolgálhat. 

Érintettek köre feladók; címzettek; levél tartalmával érintett természetes személyek 
Személyes adatok forrása érintett; Társaság; Társaság szerződéses partnerei 
Érintett tájékoztatása legkésőbb az üzenetküldéssel egyidejűleg 

Személyes adatok köre 
e-mail cím, valamint közelebbről nem meghatározható, bármilyen, a 
levelezésben található személyes adat 

Személyes adatok megjelölt 
célból történő tárolásának 
időtartama, illetve ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai: 

üzenetküldést évét követő év vége 
 
(jogi igényérvényesítés, mint további célból történő adatkezelés esetén, a 
további célú adatkezelésre irányadó rendelkezések szerint) 

Törlés időpontja üzenetküldést évét követő 2. év januárjában 
Adatok megismerésére jogosult 
személyek, szervezeti egységek 

Társaság mindenkori vezető tisztségviselői; 
címzett, vagy feladó munkavállalók; 

Adatok tárolásának a helye elektronikus adattárolás, levelezőrendszerben 
Adattovábbítás (személyes 
adatok címzettjei) 

Nem kerül sor adattovábbításra 

Automatizált döntéshozatal, 
profilalkotás 

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson 
alapuló döntés meghozatalára 

Közös adatkezelés / 
adatfeldolgozási tevékenység 
ellátása 

A Társaság önálló adatkezelőként jár el 

Adatfeldolgozó igénybevétele Levelezőrendszert üzemeltető adatfeldolgozó 
Adatfeldolgozás célja Elektronikus levelezőrendszer üzemeltetése 

Az adatbiztonság garantálása 
érdekében alkalmazott technikai 
és szervezési intézkedések 

fizikai védelmi intézkedések: (kamerás megfigyelés, zárható szekrények, 
zárható irodák, fejlett informatikai védelmi intézkedések); 
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések: (Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása, adatvédelmi 
felelős kijelölése); 
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folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a mindenkori 
védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a kockázattal arányos 
beavatkozási rendszere; 
kockázattal arányos erőforrás biztosítása; 
személyi biztonsági intézkedések; 
képzés, tudatosítás 

Érintettet megillető jogok 

Hozzáférési jog 
igen 
Helyesbítéshez való jog 
igen  
Törléshez való jog 
igen 
 
(további célból történő adatkezelés esetén, a további célú adatkezelésre 
irányadó rendelkezések szerint) 
Adatkezelés korlátozásához való jog 
igen, alábbiak szerint: 
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának 
ellenőrzéséig; 
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a 
korlátozást; 
adatkezelési cél elérése esetén; 
érintett tiltakozása esetén: annak megállapításáig, hogy a Társaság jogos 
érdeke elsőbbséget élvez-e 
Adathordozhatósághoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás jogalapon alapul, és nem 
automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat kérése) 
gyakorolható 
Tiltakozáshoz való jog 
igen 
 
(további célból történő adatkezelés esetén, a további célú adatkezelésre 
irányadó rendelkezések szerint) 

9. Közösségi oldalak (Facebook, Instagram stb.) 

(1) A Társaság szolgáltatásainak megismertetésére, valamint reklámozására nem üzemeltet közösségi oldalakat. 

(2) Amennyiben a Társaság közösségi oldal fenntartása mellett dönt, annak fenntartása során a közösségi oldal 
üzemeltetőjének saját adatkezelési szabályait kell figyelembe vennie. 
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XVI. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ - GDPR SZERINTI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
ADATKEZELÉSEK 

1. Adatkezelő neve és elérhetőségei 

NÉV: ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  

RÖVIDÍTETT NÉV: ELEKTROGLOB Kft. 

SZÉKHELY: 6600 Szentes, Ipartelepi út 57. 

TELEPHELY: 6600 Szentes, József Attila utca 24. 

FIÓKTELEP: 6721 Szeged, Zákány utca 10. 

CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg. 06-09-006565 

VEZETVE: a Szegedi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 

ADÓSZÁM: 11907619-2-06 

STATISZTIKAI SZÁMJEL: 11907619-4222-113-06 

HONLAP: http://www.elektroglob.hu 

KÉPVISELI: Sarusi-Kis István Zsolt ügyvezető, önállóan 

TOVÁBBIAKBAN: Társaság / Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető 

2. Adatvédelmi felelős elérhetőségei, jogállása 

Név: Sarusi-Kis István Zsolt 

Telefonszám: 003630-326-15-12 

E-mail cím: srusiki@elektroglob.hu 

Jogállása: A Társaság adatvédelmi felelősének szerepe nem egyezik meg a 
Rendeletben rögzített adatvédelmi tisztviselő funkciójával, mind 
feladatai, mind hatáskörei eltérnek az adatvédelmi tisztviselő 
feladataitól, hatásköreitől. Fő szerepe, hogy összefogja, és koordinálja 
a Társaság adatkezelési tevékenységeit, adatvédelmi intézkedéseit. 

3. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól történő tájékoztatás 

3.1. Határidő 

(1) A Társaság az érintettek joggyakorlásra irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül 
teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. 

3.2. Az érintett hozzáférési joga 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól 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 Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. 

(2) A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre díjmentesen az érintett 
rendelkezésére bocsátja. 

(3) Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat 
számíthat fel.  

(4) Az érintett a hozzáférési joga gyakorlása körében a Társaság által bármilyen jogalapon kezelt személyes adatáról 
másolatot kérhet. 
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3.3. A helyesbítéshez való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság 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 kiegészítését. 

3.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 
adatokat, a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröli, ha az alábbi 
indokok valamelyike fennáll: 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más 

módon kezelte; 
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja; 
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
d) a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte; 
e) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. 

3.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeltben meghatározott alábbi 
feltételek teljesülnek: 
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 
c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 
szemben. 

3.6. Az adathordozhatósághoz való jog  

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a 
Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha: 

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 
b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog előző pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez 
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatoknak a Társaság és más adatkezelő közötti közvetlen 
továbbítását. 

(3) Az adatok hordozhatóságához való jog érintett általi gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait.  

3.7. A tiltakozáshoz való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
kezelésével szemben, ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 
profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha a Társaság 
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. 

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor 
tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben 
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az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés 
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból a Társaság nem kezeli. 

4. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról történő tájékoztatás (hatósági jogorvoslathoz való 
jog) 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy díjmentesen, az általa választott formában panaszt tegyen a magyar felügyeleti 
hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelése megsérti a GDPR-t. 

(2) Az érintett nem köteles jogainak érvényesítését elsődlegesen a Társaságnál megkísérelni, hanem közvetlenül a NAIH-
hoz fordulhat. 

(3) A Társaság adatkezelése vonatkozásában az illetékes felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

5. Adatvédelmi dokumentációval, érintetti megkeresésekkel kapcsolatos adatkezelés jellemzői 

A személyes adatok kezelésének 
célja 

GDPR szertini kötelezettségek teljesítése, adatkezeléssel kapcsolatos 
kérelmek nyilvántartása, incidensnyilvántartás, az elszámoltathatóság 
elvének biztosítása 

A személyes adatok kezelésének 
jogalapja 

jogi kötelezettség teljesítése: 
GDPR 

Adatszolgáltatás önkéntes vagy 
kötelező jellege, adatszolgáltatás 
elmaradásának következményei 

önkéntes, megkeresés teljesítésének feltétele 

Társaság vagy harmadik személy 
jogos érdeke 

Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll fent 

Érintettek köre 
adatkezeléssel kapcsolatos kérelmet előterjesztő természetes 
személyek; 
adatvédelmi incidenssel érintett természetes személyek 

Személyes adatok forrása 
érintett; 
Társaság 

Érintett tájékoztatása 
legkésőbb a megkeresésre adandó válaszban; 
adatvédelmi incidensről történő tájékoztatásban 

Személyes adatok köre 

a megkereséssel érintett adatkezelési tevékenységhez kapcsolódó 
személyes adatok köre; 
adatvédelmi incidenshez, és a tájékoztatáshoz kapcsolódó személyes 
adatok köre 

Személyes adatok megjelölt 
célból történő tárolásának 
időtartama, illetve ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai: 

polgári jogi elévülési időtartammal megegyező időtartam 

Törlés időpontja 

a megkeresésre adott választól számított kötelmi elévülés (5 év) utolsó 
napját követő 3 munkanapon belül; 
az adatvédelmi incidens bekövetkeztétől számított kötelmi elévülés (5 év) 
utolsó napját követő 3 munkanapon belül 

Adatok megismerésére jogosult 
személyek, szervezeti egységek 

Társaság mindenkori vezető tisztségviselői; 
adatvédelmi felelős; 
érintett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó 
munkavállalók; 

Adatok tárolásának a helye 
megkeresés módjával azonos formában papír alapon, vagy 
fájlrendszerben; 

Adattovábbítás (személyes 
adatok címzettjei) 

azon személyek, akik részére az érintett adatkezelési tevékenység kapcsán 
a személyes adatok továbbításra kerültek 

Automatizált döntéshozatal, 
profilalkotás 

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson 
alapuló döntés meghozatalára 



Általános Adatvédelmi Tájékoztató  ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató  
  Korlátolt Felelősségű Társaság   
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
  61/78 

Közös adatkezelés / 
adatfeldolgozási tevékenység 
ellátása 

A Társaság önálló adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként jár el a 
megkeresés tárgyától függően 

Adatfeldolgozó igénybevétele Jogi szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó 
Adatfeldolgozás célja jogi tanácsadás, képviselet 

Az adatbiztonság garantálása 
érdekében alkalmazott technikai 
és szervezési intézkedések 

fizikai védelmi intézkedések: (kamerás megfigyelés, zárható szekrények, 
zárható irodák, fejlett informatikai védelmi intézkedések); 
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések: (Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása, adatvédelmi 
felelős kijelölése); 
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a mindenkori 
védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a kockázattal arányos 
beavatkozási rendszere; 
kockázattal arányos erőforrás biztosítása; 
személyi biztonsági intézkedések; 
képzés, tudatosítás 

Érintettet megillető jogok 

Hozzáférési jog 
igen 
Helyesbítéshez való jog 
igen  
Törléshez való jog 
nem, mivel az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése 
Adatkezelés korlátozásához való jog 
igen, alábbiak szerint: 
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának 
ellenőrzéséig; 
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a 
korlátozást; 
adatkezelési cél elérése esetén; 
Adathordozhatósághoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás jogalapon alapul, és nem 
automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat kérése) 
gyakorolható 
Tiltakozáshoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul 
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XV. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ - JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉVEL, ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL, 
VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

1. Adatkezelő neve és elérhetőségei 

NÉV: ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  

RÖVIDÍTETT NÉV: ELEKTROGLOB Kft. 

SZÉKHELY: 6600 Szentes, Ipartelepi út 57. 

TELEPHELY: 6600 Szentes, József Attila utca 24. 

FIÓKTELEP: 6721 Szeged, Zákány utca 10. 

CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg. 06-09-006565 

VEZETVE: a Szegedi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 

ADÓSZÁM: 11907619-2-06 

STATISZTIKAI SZÁMJEL: 11907619-4222-113-06 

HONLAP: http://www.elektroglob.hu 

KÉPVISELI: Sarusi-Kis István Zsolt ügyvezető, önállóan 

TOVÁBBIAKBAN: Társaság / Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető 

2. Adatvédelmi felelős elérhetőségei, jogállása 

Név: Sarusi-Kis István Zsolt 

Telefonszám: 003630-326-15-12 

E-mail cím: sarusiki@elektroglob.hu 

Jogállása: A Társaság adatvédelmi felelősének szerepe nem egyezik meg a 
Rendeletben rögzített adatvédelmi tisztviselő funkciójával, mind 
feladatai, mind hatáskörei eltérnek az adatvédelmi tisztviselő 
feladataitól, hatásköreitől. Fő szerepe, hogy összefogja, és koordinálja 
a Társaság adatkezelési tevékenységeit, adatvédelmi intézkedéseit. 

3. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól történő tájékoztatás 

3.1. Határidő 

(1) A Társaság az érintettek joggyakorlásra irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül 
teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. 

3.2. Az érintett hozzáférési joga 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól 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 Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. 

(2) A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre díjmentesen az érintett 
rendelkezésére bocsátja. 

(3) Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat 
számíthat fel.  

(4) Az érintett a hozzáférési joga gyakorlása körében a Társaság által bármilyen jogalapon kezelt személyes adatáról 
másolatot kérhet. 

3.3. A helyesbítéshez való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság 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 kiegészítését. 
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3.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 
adatokat, a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröli, ha az alábbi 
indokok valamelyike fennáll: 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más 

módon kezelte; 
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja; 
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
d) a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte; 
e) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. 

3.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeltben meghatározott alábbi 
feltételek teljesülnek: 
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 
c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 
szemben. 

3.6. Az adathordozhatósághoz való jog  

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a 
Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha: 
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 
b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog előző pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez 
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatoknak a Társaság és más adatkezelő közötti közvetlen 
továbbítását. 

(3) Az adatok hordozhatóságához való jog érintett általi gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait.  

3.7. A tiltakozáshoz való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
kezelésével szemben, ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 
profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha a Társaság 
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. 

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor 
tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben 
az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés 
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból a Társaság nem kezeli. 
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4. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról történő tájékoztatás (hatósági jogorvoslathoz való 
jog) 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy díjmentesen, az általa választott formában panaszt tegyen a magyar felügyeleti 
hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelése megsérti a GDPR-t. 

(2) Az érintett nem köteles jogainak érvényesítését elsődlegesen a Társaságnál megkísérelni, hanem közvetlenül a NAIH-
hoz fordulhat. 

(3) A Társaság adatkezelése vonatkozásában az illetékes felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

5. Jogi igények előterjesztésével kapcsolatos adatkezelés jellemzői 

A személyes adatok kezelésének 
célja 

jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme; 
jogi igényekkel szembeni hatékony védekezés alátámasztása 

A személyes adatok kezelésének 
jogalapja 

a Társaság jogos érdeke 

Adatszolgáltatás önkéntes vagy 
kötelező jellege, adatszolgáltatás 
elmaradásának következményei 

valamennyi jogviszony létesítésének előfeltétele az adatszolgáltatás 

Társaság vagy harmadik személy 
jogos érdeke 

jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme 
 
A Társaság a jogalap alkalmazhatóságához érdekmérlegelési tesztet 
végzett.  A mérlegelés alapján megállapítást nyert, hogy az adatkezelés 
szükséges és arányos, nem okoz indokolatlan beavatkozást az érintett 
magánszférájába, a Társaság jogos érdeke az adatkezelés jogalapjául 
szolgálhat. 

Érintettek köre 
ellenérdekű felek; 
jogi igényt alátámasztó dokumentációval érintett személyek 

Személyes adatok forrása Jogi igényt alátámasztó dokumentáció 
Érintett tájékoztatása legkésőbb a jogi igény előterjesztésekor 

Személyes adatok köre 

adott igény érvényesítésére nyitva álló elévülési időtartammal megegyező 
időtartam; 
polgári peres, vagy nem peres eljárás, büntetőeljárás stb. esetén az igény 
jogerős elbírálásának időtartama 

Személyes adatok megjelölt 
célból történő tárolásának 
időtartama, illetve ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai: 

elévülési időtartam lejártát követő 30 napon belül; 
jogerős döntés kézhezvételét követő 30 napon belül 

Törlés időpontja üzenetküldést évét követő 2. év januárjában 

Adatok megismerésére jogosult 
személyek, szervezeti egységek 

Társaság mindenkori vezető tisztségviselői; 
adatvédelmi felelős; 
jogi igények érvényesítésének előkészítésével kapcsolatos feladatokat 
ellátó munkavállalók; 

Adatok tárolásának a helye 
papír alapon; 
 fájlrendszerben 

Adattovábbítás (személyes 
adatok címzettjei) 

adatfeldolgozók; 
illetékes hatóságok 

Automatizált döntéshozatal, 
profilalkotás 

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson 
alapuló döntés meghozatalára 

Közös adatkezelés / 
adatfeldolgozási tevékenység 
ellátása 

A Társaság önálló adatkezelőként jár el 

Adatfeldolgozó igénybevétele Jogi szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó 
Adatfeldolgozás célja jogi tanácsadás, jogi igényérvényesítés 
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Érintettet megillető jogok 

Hozzáférési jog 
igen 
Helyesbítéshez való jog 
igen  
Törléshez való jog 
nem, mivel az adatkezelés jogalapja jogi igényérvényesítés, mint jogos 
érdek 
Adatkezelés korlátozásához való jog 
igen, alábbiak szerint: 
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának 
ellenőrzéséig; 
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a 
korlátozást; 
adatkezelési cél elérése esetén; 
érintett tiltakozása esetén: annak megállapításáig, hogy a Társaság jogos 
érdeke elsőbbséget élvez-e 
Adathordozhatósághoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás jogalapon alapul, és nem 
automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat kérése) 
gyakorolható 
Tiltakozáshoz való jog 
igen 
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XVI. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ - A LEVÉLTÁRI TÖRVÉNY SZERINT MARADANDÓ ÉRTÉKŰ IRATOKRA 
VONATKOZÓ ADATKEZELÉS 

1. Adatkezelő neve és elérhetőségei 

NÉV: ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  

RÖVIDÍTETT NÉV: ELEKTROGLOB Kft. 

SZÉKHELY: 6600 Szentes, Ipartelepi út 57. 

TELEPHELY: 6600 Szentes, József Attila utca 24. 

FIÓKTELEP: 6721 Szeged, Zákány utca 10. 

CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg. 06-09-006565 

VEZETVE: a Szegedi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 

ADÓSZÁM: 11907619-2-06 

STATISZTIKAI SZÁMJEL: 11907619-4222-113-06 

HONLAP: http://www.elektroglob.hu 

KÉPVISELI: Sarusi-Kis István Zsolt ügyvezető, önállóan 

TOVÁBBIAKBAN: Társaság / Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető 

2. Adatvédelmi felelős elérhetőségei, jogállása 

Név: Sarusi-Kis István Zsolt 

Telefonszám: 003630-326-15-12 

E-mail cím: sarusiki@elektroglob.hu 

Jogállása: A Társaság adatvédelmi felelősének szerepe nem egyezik meg a 
Rendeletben rögzített adatvédelmi tisztviselő funkciójával, mind 
feladatai, mind hatáskörei eltérnek az adatvédelmi tisztviselő 
feladataitól, hatásköreitől. Fő szerepe, hogy összefogja, és koordinálja 
a Társaság adatkezelési tevékenységeit, adatvédelmi intézkedéseit. 

3. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól történő tájékoztatás 

3.1. Határidő 

(1) A Társaság az érintettek joggyakorlásra irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül 
teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. 

3.2. Az érintett hozzáférési joga 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól 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 Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. 

(2) A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre díjmentesen az érintett 
rendelkezésére bocsátja. 

(3) Az érintett által kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat 
számíthat fel.  

(4) Az érintett a hozzáférési joga gyakorlása körében a Társaság által bármilyen jogalapon kezelt személyes adatáról 
másolatot kérhet. 

3.3. A helyesbítéshez való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság 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 kiegészítését. 
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3.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 
adatokat, a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröli, ha az alábbi 
indokok valamelyike fennáll: 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más 

módon kezelte; 
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja; 
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
d) a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte; 
e) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor. 

3.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeltben meghatározott alábbi 
feltételek teljesülnek: 
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 
c) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival 
szemben. 

3.6. Az adathordozhatósághoz való jog  

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a 
Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha: 
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 
b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog előző pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez 
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatoknak a Társaság és más adatkezelő közötti közvetlen 
továbbítását. 

(3) Az adatok hordozhatóságához való jog érintett általi gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és 
szabadságait.  

3.7. A tiltakozáshoz való jog 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
kezelésével szemben, ha az adatkezelés jogos érdeken alapul, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 
profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha a Társaság 
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. 

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor 
tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben 
az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés 
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból a Társaság nem kezeli. 
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4. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról történő tájékoztatás (hatósági jogorvoslathoz való 
jog) 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy díjmentesen, az általa választott formában panaszt tegyen a magyar felügyeleti 
hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelése megsérti a GDPR-t. 

(2) Az érintett nem köteles jogainak érvényesítését elsődlegesen a Társaságnál megkísérelni, hanem közvetlenül a NAIH-
hoz fordulhat. 

(3) A Társaság adatkezelése vonatkozásában az illetékes felügyeleti hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

5. Maradandó értékű iratok kezelésének jellemzői 

A személyes adatok kezelésének 
célja 

A Társaság irattári anyagának maradandó értékű részének épségben és 
használható állapotban a jövő nemzedékei számára való fennmaradásának 
biztosítása 

A személyes adatok kezelésének 
jogalapja 

jogi kötelezettség teljesítése: 
Levéltári tv. 2. § e) 

Adatszolgáltatás önkéntes vagy 
kötelező jellege, adatszolgáltatás 
elmaradásának következményei 

nem releváns 

Társaság vagy harmadik személy 
jogos érdeke 

Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll fent 

Érintettek köre Maradandó értékű iratokkal érintett személyek 
Személyes adatok forrása Maradandó értékű iratok 
Érintett tájékoztatása legkésőbb a Levéltárnak történő átadást megelőzően 
Személyes adatok köre Maradandó értékű iratokban rögzített személyes adatok 
Személyes adatok megjelölt 
célból történő tárolásának 
időtartama, illetve ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai: 

a közlevéltár részére történő átadásig 

Törlés időpontja Levéltári törvény 

Adatok megismerésére jogosult 
személyek, szervezeti egységek 

Társaság mindenkori vezető tisztségviselői; 
adatvédelmi felelős; 
iratkezelési, irattározási feladatokat ellátó munkavállalók 

Adatok tárolásának a helye papír alapon; 
Adattovábbítás (személyes 
adatok címzettjei) 

közlevéltár 

Automatizált döntéshozatal, 
profilalkotás 

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson 
alapuló döntés meghozatalára 

Közös adatkezelés / 
adatfeldolgozási tevékenység 
ellátása 

A Társaság önálló adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként jár el a 
megkeresés tárgyától függően 

Adatfeldolgozó igénybevétele Jogi szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó 
Adatfeldolgozás célja jogi tanácsadás, képviselet 

Az adatbiztonság garantálása 
érdekében alkalmazott technikai 
és szervezési intézkedések 

fizikai védelmi intézkedések: (kamerás megfigyelés, zárható szekrények, 
zárható irodák, fejlett informatikai védelmi intézkedések); 
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések: (Adatvédelmi és 
Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása, adatvédelmi 
felelős kijelölése); 
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a mindenkori 
védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a kockázattal arányos 
beavatkozási rendszere; 
kockázattal arányos erőforrás biztosítása; 
személyi biztonsági intézkedések; 
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képzés, tudatosítás 

Érintettet megillető jogok 

Hozzáférési jog 
igen 
Helyesbítéshez való jog 
igen  
Törléshez való jog 
nem, mivel az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése 
Adatkezelés korlátozásához való jog 
igen, alábbiak szerint: 
adatok pontosságának vitatása esetén: adatok pontosságának 
ellenőrzéséig; 
jogellenes adatkezelés esetén: amennyiben az érintett törlés helyett kéri a 
korlátozást; 
adatkezelési cél elérése esetén; 
Adathordozhatósághoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem hozzájárulás jogalapon alapul, és nem 
automatizált módon történik; helyette hozzáférési jog (másolat kérése) 
gyakorolható 
Tiltakozáshoz való jog 
nem, mivel az adatkezelés nem jogos érdeken alapul 

 

6. Maradandó értékű iratok kezelésére vonatkozó kiegészítő tájékoztatás 

(1) A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag 
védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a 
célból, hogy a Társaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő 
nemzedékei számára is fennmaradjon.  

(2) A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény irányadó.  
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C. HARMADIK RÉSZ - MELLÉKLETEK 

 

1. számú melléklet A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók 
2. számú melléklet Adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozat - sablon 
3. számú melléklet Helyesbítés iránti kérelem – minta 
4. számú melléklet Törlés iránti kérelem – minta 
5. számú melléklet Adatkezelési korlátozásra vonatkozó kérelem – minta 
6. számú melléklet Kihelyezett kamerák helye, megfigyelt terület 
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1. számú melléklet – a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozókról történő tájékoztatás 

A Társaság az általa igénybe vett adatfeldolgozókról, és az adatfeldolgozással érintett tevékenységekről jelen Adatvédelmi 
Tájékoztató 1. számú mellékletét képező Excel formátumú elektronikus fájl útján ad tájékoztatást, melynek mindenkor hatályos 
olvasható példánya elektronikusan az adatvédelmi felelősnél, valamint a Társaság weboldalán közzé téve érhető el. 
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2. számú melléklet - Adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozat - sablon 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
személyes adatok kezeléséhez 

Alulírott,  

név: _______________________________ 

születési név: _______________________________ 

anyja neve: _______________________________ 

született: _______________________________ 

lakik: _______________________________ 

cselekvőképes nagykorú személy (továbbiakban: „Érintett”), jelen Okirat aláírásával kijelentem, hogy az Adatkezelő, az  

NÉV: ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság  

RÖVIDÍTETT NÉV: ELEKTROGLOB Kft. 

SZÉKHELY: 6600 Szentes, Ipartelepi út 57. 

TELEPHELY: 6600 Szentes, József Attila utca 24. 

FIÓKTELEP: 6721 Szeged, Zákány utca 10. 

CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg. 06-09-006565 

VEZETVE: a Szegedi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 

ADÓSZÁM: 11907619-2-06 

STATISZTIKAI SZÁMJEL: 11907619-4222-113-06 

HONLAP: http://www.elektroglob.hu 

KÉPVISELI: Sarusi-Kis István Zsolt ügyvezető, önállóan 

TOVÁBBIAKBAN: Társaság / Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető 

Adatvédelmi Tájékoztatóját (továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) megismertem, az abban foglaltakat teljes körűen 
elfogadom; egyúttal kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az Adatkezelő az 
Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt célok megvalósulásáig felhasználja, kezelje, jogszabályi kötelezettség esetén illetékes 
hatóságoknak bejelentse, továbbítsa. 

Előbbiek körében hozzájárulásom az alábbiakban részletezett adatkezelésre terjed ki: 

adatkezelés célja: _______________________________ 

adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása 

adatkezelés időtartama: _______________________________ 

érintett adatok köre: _______________________________ 

megjegyzés:  

Hozzájárulásom a fentiekben rögzített adatkezeléssel összefüggésben az Adatkezelő által létrehozott, generált információkra, 
adatokra is értendő. 
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Jelen okirat aláírásával tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom a hatályos adatvédelemről szóló 
jogszabályok rendelkezései szerint gyakorolhatom jogaimat, kérhetem a kezelt adatok helyesbítését, tájékoztatást kérhetek 
az adatok kezelésével kapcsolatban, illetve adatok törlését vagy zárolását kérhetem postai úton, személyesen az Adatkezelők 
központi ügyintézés helyeként megadott címén, illetve az Adatkezelő telefonszámán, e-mail címén.  

Kelt ________________ 20__. év ________________ hó __. nap 

 
 

ALÁÍRÁS: 
_______________________________________ 

személyes adat jogosultja 
 

NÉV NYOMTATOTT BETŰVEL: 
 

_______________________________________ 

 

  

Előttünk, mint tanúk előtt:   

A tanú saját kezű aláírása:  

____________________________________ 

 A tanú saját kezű aláírása:  

____________________________________ 

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:  

____________________________________ 

 A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:  

____________________________________ 

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:  

____________________________________ 

 A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:  

______________________________________ 
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3. számú melléklet - Helyesbítés iránti kérelem – minta 

GDPR 16. CIKK 
  

NÉV: 
 

ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság  

RÖVIDÍTETT NÉV: ELEKTROGLOB Kft. 

SZÉKHELY: 6600 Szentes, Ipartelepi út 57. 

TELEPHELY: 6600 Szentes, József Attila utca 24. 

FIÓKTELEP: 6721 Szeged, Zákány utca 10. 

CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg. 06-09-006565 

VEZETVE: a Szegedi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 

ADÓSZÁM: 11907619-2-06 

STATISZTIKAI SZÁMJEL: 11907619-4222-113-06 

HONLAP: http://www.elektroglob.hu 

KÉPVISELI: Sarusi-Kis István Zsolt ügyvezető, önállóan 

TOVÁBBIAKBAN: Társaság / Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető 

 
Tisztelt Adatkezelő! 
 
Alulírott, ________________ (név, lakcím) személyes adatok jogosultja, a Társaság, mint Adatkezelő részére a következő 

 
k é r e l m e t 

terjesztem elő. 
 
Kérem a Tisztelt Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt és pontatlan/hiányos személyes adataim vonatkozásában a 
jelen nyilatkozatban meghatározottak szerint a személyes adataimat helyesbítse, illetve egészítse ki az alábbiak szerint: 
 

JELENLEG KEZELT PONTATLAN SZEMÉLYES ADAT HELYESBÍTETT, KIEGÉSZÍTETT SZEMÉLYES ADAT 
  
  
  

 
A helyesbítés, illetve kiegészítés igazolására szolgáló, a helyes személyes adatot tartalmazó dokumentum másolatot jelen 
nyilatkozatomhoz csatolom. 
 
Kérem Tisztelt Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen. 
 
Kelt, ___________________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap 

 

 

 

 

__________________________ 

Aláírás 
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4. számú melléklet – Törlés iránti kérelem – minta 
GDPR 17. CIKK 

 
NÉV: 
 

ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság  

RÖVIDÍTETT NÉV: ELEKTROGLOB Kft. 

SZÉKHELY: 6600 Szentes, Ipartelepi út 57. 

TELEPHELY: 6600 Szentes, József Attila utca 24. 

FIÓKTELEP: 6721 Szeged, Zákány utca 10. 

CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg. 06-09-006565 

VEZETVE: a Szegedi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 

ADÓSZÁM: 11907619-2-06 

STATISZTIKAI SZÁMJEL: 11907619-4222-113-06 

HONLAP: http://www.elektroglob.hu 

KÉPVISELI: Sarusi-Kis István Zsolt ügyvezető, önállóan 

TOVÁBBIAKBAN: Társaság / Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető 

 
Tisztelt Adatkezelő! 
 
Alulírott, ____________________ (név, lakcím) személyes adatok jogosultja, a Társaság, mint Adatkezelő részére a 
következő 

 
k é r e l m e t 

terjesztem elő. 
 
Kérem a Tisztelt Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett személyes adataimat késedelem nélkül 
valamennyi nyilvántartásából törölje: 
 

TÖRÖLNI KÉRT SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉS INDOKA (Megfelelő jelölendő) 
 a.) a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, 

amely az adatkezelés alapját képezte; 
b.) a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez 
hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, és az adatkezelésnek 
nincs egyéb jogalapja; 
c.) bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat a Társaság 
jogellenesen kezelte; 
d.) jogszabályi kötelezettségnél fogva a Társaság köteles a 
személyes adatok törlésére. 

 
Kérem a Tisztelt Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen. 
 
Kelt, ___________________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap 

 

 

__________________________ 

Aláírás 
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5. számú melléklet - Adatkezelési korlátozásra vonatkozó kérelem – minta 
GDPR18. CIKK 

 
NÉV: 
 

ELEKTROGLOB Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság  

RÖVIDÍTETT NÉV: ELEKTROGLOB Kft. 

SZÉKHELY: 6600 Szentes, Ipartelepi út 57. 

TELEPHELY: 6600 Szentes, József Attila utca 24. 

FIÓKTELEP: 6721 Szeged, Zákány utca 10. 

CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg. 06-09-006565 

VEZETVE: a Szegedi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 

ADÓSZÁM: 11907619-2-06 

STATISZTIKAI SZÁMJEL: 11907619-4222-113-06 

HONLAP: http://www.elektroglob.hu 

KÉPVISELI: Sarusi-Kis István Zsolt ügyvezető, önállóan 

TOVÁBBIAKBAN: Társaság / Adatkezelő / Munkáltató / Üzemeltető 

 
Tisztelt Adatkezelő! 
 
Alulírott, _____________________ (név, lakcím) személyes adatok jogosultja, a Társaság, mint Adatkezelő részére a 
következő 
 

k é r e l m e t 
terjesztem elő. 
 
Kérem a Tisztelt Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett személyes adataimra vonatkozóan végzett 
adatkezelést korlátozza: 
 
 

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁVAL ÉRINTETT 
SZEMÉLYES ADAT 

INDOK (Megfelelő jelölendő) 

 a. Az érintett vitatja a személyes adat pontosságát. 
b. Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az 

adatok törlését. 
c. Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes 

adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 
azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez és védelméhez. 

d. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és az 
adatkezelő jogos indokai elsőbbségének megállapítása 
szükséges. 

 
Kérem a Tisztelt Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen. 
 
Kelt, ___________________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap 

 

 

__________________________ 

Aláírás 
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6. számú melléklet - Kihelyezett kamerák helye, megfigyelt terület 

Kamera 
sorszáma: 

Elhelyezve: Látótér: 
A megfigyelt területre 

belépni jogosult 
személyek: 

Felvétel megismerésére 
jogosult 

1 Iroda épület É-K sarok Kapubejáró, parkolók foglalkoztatottak, 
látogatók 

vezető tisztségviselők 
főmérnök 
művezető 

2 Raktár épület D-K sarok Kapubejáró, rakterület foglalkoztatottak, 
látogatók 

vezető tisztségviselők 
főmérnök 
művezető 

3 Raktár épület D-K sarok Rakterület foglalkoztatottak 
vezető tisztségviselők 

főmérnök 
művezető 

4 Raktár épület D-NY sarok Rakterület foglalkoztatottak 
vezető tisztségviselők 

főmérnök 
művezető 

5 Raktár épület D-NY sarok Kapubejáró, rakterület foglalkoztatottak, 
látogatók 

vezető tisztségviselők 
főmérnök 
művezető 

6 Iroda épület É-NY Kapubejáró, rakterület foglalkoztatottak, 
látogatók 

vezető tisztségviselők 
főmérnök 
művezető 

7 Iroda épület bejárat Bejárati ajtó 
foglalkoztatottak, 

látogatók 

vezető tisztségviselők 
főmérnök 
művezető 

 

  


