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I. FEJEZET BEVEZETÉS 

 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: 
Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az 
érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, 
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva 
nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.   
 
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. 
 
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. 
 
A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére 
meg kell küldeni.  
 

II. FEJEZET  AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE 
 
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:  
Cégnév: MOMERT Magyar Optikai Művek Elektromechanikai Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság  
Székhely: 2400 Dunaújváros, Papirgyári út 12-14 
Cégjegyzékszám: 07-10-000267 
Adószám: 10248346-2-07. 
Képviselő: Urbán László Imre 
E-mail cím: info@momert.hu 
Honlap: http://www.momert.hu 
(a továbbiakban: Társaság)  
 

III. FEJEZET ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE  
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.) 
 
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a 
tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk: 
 

1. § 1. Társaságunk IT szolgáltatója 
 
Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT 
szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló 
szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett 
művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.  
 
Ezen adatfeldolgozók megnevezése a következő: 
Cégnév: Invitech ICT Services Kft 
Székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4. 
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Cégjegyzékszám: 13-09-190552 
Adószám: 25836965-2-13 
Képviselő: Hornyák Viktória és Horváth József 
Telefonszám: 0680820082 
E-mail cím: vip@invitech.hu 
és 
Cégnév: InfoConsulting Hungary Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 22-24. 
Cégjegyzékszám: 01-09-687800 
Adószám: 12469589-2-41 
Képviselő: Sturcz Imre 
és 
Cégnév: NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. 
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 185. 
Cégjegyzékszám: 01-09-062647 
Adószám: 10245264-2-41 
Képviselő: Sass Katalin  
 

2. § Társaságunk könyvviteli szolgáltatója 
 
A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói 
szerződéssel külső szolgáltatót nem vesz igénybe.   
 

3. § Postai szolgáltatások, kézbesítés, futárszolgálat 
 
Postai szolgáltatások igénybevétele esetén az adatfeldolgozó Társaságunktól megkapja a 
küldemény kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe), és ennek 
felhasználásával kerül sor a kiszállításra. Ezen szolgáltató a Magyar Posta. 
 
Amennyiben a küldemény kézbesítéséhez a Társaság más szolgáltatót (például futárszolgálat) 
vesz igénybe, arról külön tájékoztatja az érintettet. A kiszállítással kapcsolatban a következő 
adatfeldolgozók részére kerülhet sor adat továbbítására: 
  
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 
Cím: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2. 
 
FM Logistic Hungary Kft. 
Cím: 2330 Dunaharaszti, Raktár u. 4. 
 

4. § Vagyonvédelmi szolgáltató  
 
Ezen adatfeldolgozó Társaságunk megbízásából – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - végzi 
a munkahelyi kamerás megfigyelést és az ehhez kapcsolódó adatkezelést. 
A szolgáltató megnevezése:  
Cégnév: Protektor Special Bt. 
Székhely: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5. fsz. 2. 
Cégjegyzékszám: 01-06-772488 
Adószám: 22046086-2-42. 
Képviselő: Lénárd Béla 
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IV. FEJEZET MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 
 

1. § Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás 
 
1. A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan 
munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, 
fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához 
szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik. 
2. A Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) 
jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló 
alábbi adatait: 

a. név 
b. születési név, 
c. születési ideje,  
d. anyja neve, 
e. lakcíme,  
f. állampolgársága,  
g. adóazonosító jele,  
h. TAJ száma, 
i. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),  
j. telefonszám, 
k. e-mail cím, 
l. személyi igazolvány száma, 
m. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, 
n. bankszámlaszáma, 
o. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja, 
p. munkakör, 
q. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata, 
r. fénykép, 
s. önéletrajz, 
t. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok, 
u. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli 

hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,  
v. a munkavállaló munkájának értékelése, 
w. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai, 
x. munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa 
y. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,  
z. magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a 

pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma, 
aa. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló 

dokumentumának megnevezését és száma,  
bb. munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat; 
cc. a jóléti szolgáltatás, kereskedelmi szálláshely igénybe vételéhez szükséges adatokat; 
dd. a Társaságnál biztonsági és vagyonvédelmi célból alkalmazott kamera és beléptető 

rendszer, illetve a helymeghatározó rendszerek által rögzített adatokat.  
3. Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka 
Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.  
4. A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, a 
Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.  
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5. A Társaság tulajdonosa részére csak a vezető állású munkavállalók személyes adatai 
továbbíthatók.  
6. A személyes adatok tárolásának időtartama: 

a. Munkaviszonnyal kapcsolatos olyan dokumentumok, mely a munkaviszony 
létesítésével, fennállásával, megszűnésével kapcsolatosak: főszabály szerint a 
munkaviszony megszűnésének tárgyévétől számított 42 hónap. Ide tartoznak: az Mt. 14-18. 
§-aiban foglalt jognyilatkozatok: munkaszerződés, tanulmányi szerződés, felmondás, 
utasítás, kötelezettségvállalás, munkáltatói szabályzat, tájékoztatás. A bűncselekménnyel 
okozott kár megtérítésére, illetve a személyiségi jogsértéssel összefüggő sérelemdíj 
megfizetésére irányuló igény és ezzel kapcsolatos dokumentumok: az igény 
felmerülésének tárgyévétől számított 66 hónap. 
b. Az adó megállapításához kapcsolódó, vagy ahhoz szükséges Munkavállalói adatokat 
tartalmazó dokumentumok: annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 66 hónap 
amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve 
bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. 
Figyelembe kell azonban venni az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 203. 
§-ban foglaltakat is, mely esetekben az elévülési idő meghosszabbodhat. Továbbá az adó 
megállapításhoz való jog elévülésének meghosszabbodásának az Art. 203.§-ban foglalt 
szabályai, melyek közül kiemelendő, hogy az elévülési idő meghosszabbodhat akár 6-12 
hónappal is. Ide tartoznak: adóbevallás, adóbevallás alapját képző dokumentumok (M30-as 
nyomtatvány, Adatlap 201x – évközi kilépés esetén), adókedvezménnyel kapcsolatos 
dokumentumok. 
c. Társadalombiztosítási nyugellátás megállapításához szükséges munkavállaló 
adatok: a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének tárgyévét követő 
66 hónap. Ide tartoznak a járulékalapot képző kereset összege és a szolgálati idő 
megállapításához szükséges dokumentumok: járulékköteles munkabér és 
táppénz/gyed/gyes megfizetését igazoló dokumentumok (járulékalapot képző jövedelemről 
és a levont járulékról kiállított igazolás, kilépő dokumentumok, munkaviszony igazolás, be-
és kijelentési nyomtatványok). 
d. Levéltári megőrzési szabályok: nem selejtezhető iratok. A közlevéltárakról és a 
magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Ltv.) 4. § szerint az irattári 
anyaggal rendelkező szervek (…) kötelesek a (…) tulajdonukban vagy birtokukban lévő 
maradandó értékű iratok megóvásáról gondoskodni. Ebből a szabályból az következik, 
hogy az ilyen iratok nem selejtezhetőek. Az Ltv. 3. § j) pont szerint „maradandó értékű 
iratnak” minősül a gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, nemzetbiztonsági, 
tudományos, művelődési, műszaki vagy egyéb szempontból jelentős, a történelmi múlt 
kutatásához, megismeréséhez, megértéséhez, a közfeladatok folyamatos ellátásához és az 
állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, más forrásból nem vagy csak 
részlegesen megismerhető adatot tartalmazó irat. Erre tekintettel, bármely olyan, 
munkavállalói adatot tartalmazó irat, dokumentum, mely nem sorolható be a fenti 
kategóriákba (a fenti célok érvényesítésére), mindazonáltal a munkavállaló valamely egyéb 
állampolgári jogának érvényesítésére szolgál, nem selejtezhető, - és egyéb előírás 
hiányában - a Munkáltatónak határidő nélkül meg kell őriznie azokat.  

7. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka 
törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul.  
 

2. § Alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés 
 
1. A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet 
munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban 
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meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt 
részletesen tájékoztatni kell a munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat 
milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. 
Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a munkavállalókat a 
jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.  
2. A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapok a munkáltató mind a 
munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltetheti a 
munkavállalókkal.  
3. Az egyértelműen munkaviszonnyal kapcsolatos, a munkafolyamatok hatékonyabb ellátása, 
megszervezése érdekében csak akkor tölthető ki a munkavállalók nagyobb csoportjával 
pszichológiai, vagy személyiségjegyek kutatására alkalmas tesztlap, ha az elemzés során 
felszínre került adatok nem köthetők az egyes konkrét munkavállalókhoz, vagyis anonim módon 
történik az adatok feldolgozása. 
4. A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez 
szükséges feltételek.  
5. Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke.  
6. A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör 
betöltése.  
7. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: A vizsgálat eredményt a 
vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak 
azt az információt kaphatja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve 
milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját 
azonban a munkáltató nem ismerheti meg. 
8. A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnésének tárgyévét 
követő 42 hónap.  
 

3. § Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, 
önéletrajzok  

 
1. A Társaság a munkaviszony létesítését megelőzően az adott munkakör betöltésére 
alkalmas személy kiválasztási folyamatai során elvégezheti az önéletrajz vizsgálatát, telefonos 
előszűrést alkalmazhat, személyes elbeszélgetést és szakmai interjút folytathat. A jelentkező által 
rendelkezésre bocsátott, illetve az önéletrajzban foglalt adatokat kezeli, amely adatkezelés célja, 
hogy a Társaság a meghirdetett munkakör betöltése érdekében lefolytatott kiválasztási folyamatok 
során a jelentkező foglalkoztatásának lehetőségét felmérje, vizsgálja. 
2. A kiválasztási folyamatok során, a személyes elbeszélgetés és a szakmai interjú alatt a 
fizikai munkakörben a jelentkezők készségeit, szellemi munkakörökben pedig a jelentkezők 
tudását, felkészültségét a Társaság gyakorlati feladatmegoldással teszteli, amely tevékenység a 
kiválasztási folyamat részét képezi, és semmiképpen nem minősül próbamunkának. A jelentkező 
által a kiválasztási folyamatok során teljesített feladatokkal létrehozott esetleges eredmény 
semmilyen anyagi előnyt nem hoz a Társaságnak, csak és kizárólag a jelentkező képességeinek 
felmérésére szolgál. A kiválasztási folyamatok során a Társaság gyártósorainak meglátogatására 
is sor kerülhet, amely során köteles jelentkező a saját és mások testi épségének megóvását szem 
előtt tartva eljárni, és ennek érdekében a jelen lévő munkavállalók biztonsági utasításainak 
alávetni magát.  
3. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, 
anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített 
munkáltatói feljegyzés.  
4. A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal 
munkaszerződés kötése.  
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5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A felvételre jelentkező munkavállalók 
tekintetében hozzájárulásnak kell tekinteni a munkavállaló minden arra utaló magatartását, 
amellyel adatait, pályázatát a Társaság rendelkezésére bocsátja.  
6. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói 
jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.  
7. A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat visszavonásáig, de 
legfeljebb az adatok megadásának tárgyévét követő 66 hónapig.  
 

4. § E-mail fiók használatának ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 
 
1. Ha a Társaság e-mail fiókot bocsát a munkavállaló rendelkezésére – ezen e-mail címet és 
fiókot a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében, hogy a 
munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a munkáltató képviseletében 
levelezzenek az ügyfelekkel, más személyekkel, szervezetekkel.  
2. A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes 
leveleket nem tárolhat.  
3. A munkáltató jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen ellenőrizni, 
ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzés célja az e-mail 
fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a 
munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52. §) ellenőrzése. 
4. Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője, vagy a munkáltatói jogok gyakorlója, illetve ezek 
helyettese jogosult.  
5. Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, 
hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során.  
6. Az ellenőrzés előtt tájékoztatni kell a munkavállalót arról, hogy milyen munkáltatói érdek 
miatt kerül sor az ellenőrzésre, munkáltató részéről ki végezheti az ellenőrzést, - milyen szabályok 
szerint kerülhet sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, - 
milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó 
adatkezeléssel kapcsolatban. 
7. Az ellenőrzés során a fokozatosság elvét kell alkalmazni, így elsődlegesen az e-mail 
címéből és tárgyából kell megállapítani, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával 
kapcsolatos, és nem személyes célú. Nem személyes célú e-mailek tartalmát a munkáltató 
korlátozás nélkül vizsgálhatja.  
8. Ha jelen szabályzat rendelkezéseivel ellentétben az állapítható meg, hogy a munkavállaló 
az e-mail fiókot személyes célra használta, fel kell szólítani a munkavállalót, hogy a személyes 
adatokat haladéktalanul törölje. A munkavállaló távolléte, vagy együttműködésének hiánya esetén 
a személyes adatokat az ellenőrzéskor a munkáltató törli. Az e-mail fiók jelen szabályzattal 
ellentétes használata miatt a munkáltató a munkavállalóval szemben munkajogi 
jogkövetkezményeket alkalmazhat.  
9. A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban e 
szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.  
10. A munkavállaló az e-mail fiók ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban e 
szabályzatnak az érintett jogairól szóló fejezetében írt jogokkal élhet.  
11. A kezelhető személyes adatok köre: a feladó e-mail címe, neve tárgya. 
12. A személyes adatok kezelésének célja: Az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói 
rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52. §) 
ellenőrzése. 
13. Az adatkezelés jogalapja: A munkáltató jogos érdeke 
14. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói 
jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.  
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15. A személyes adatok tárolásának időtartama: Az ellenőrzés tárgyévét követő 66 hónapig.  
 

5. § Számítógép, laptop, tablet ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés 
 
1. A Társaság által a munkavállaló részére munkavégzés céljára rendelkezésre bocsátott 
számítógépet, laptopot, tabletet (a továbbiakban ezek együtt: informatikai eszközök) a 
munkavállaló kizárólag munkaköri feladata ellátására használhatja, ezek magáncélú használatát a 
Társaság megtiltja, ezen eszközökön a munkavállaló semmilyen személyes adatot, levelezését 
nem kezelheti és nem tárolhatja. A munkáltató ezen eszközökön tárolt adatokat ellenőrizheti. Ezen 
eszközök munkáltató általi ellenőrzésére és jogkövetkezményire egyebekben az IV. Fejezet  4.§ 
rendelkezései irányadók.  
2. A kezelhető személyes adatok köre: Fájl neve, tartalma. 
3. A személyes adatok kezelésének célja: Az eszközök használatára vonatkozó munkáltatói 
rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52. §) 
ellenőrzése. 
4. Az adatkezelés jogalapja: A munkáltató jogos érdeke 
5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói 
jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.  
6. A személyes adatok tárolásának időtartama: Az ellenőrzés tárgyévét követő 66 hónapig.  
 

6. § A munkahelyi internethasználat ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelés  
 
1. A munkavállaló csak a munkaköri feladatával kapcsolatos honlapokat tekintheti meg, a 
személyes célú munkahelyi internethasználatot a munkáltató megtiltja.  
2. A munkaköri feladatként a Társaság nevében elvégzett internetes regisztrációk jogosultja a 
Társaság, a regisztráció során a társaságra utaló azonosítót, jelszót kell alkalmazni. Amennyiben 
a személyes adatok megadása is szükséges a regisztrációhoz, a munkaviszony megszűnésekor 
azok törlését köteles kezdeményezni a Társaság. A munkaviszony megszűnésekor a 
munkavállaló köteles tájékoztatni a Társaságot a Társaság nevében elvégzett internetes 
regisztrációkról, ennek hiányában a regisztrációk törlésének kezdeményezése nem várható el a 
Társaságtól. 
3. A munkavállaló munkahelyi internethasználát a munkáltató ellenőrizheti, amelyre és 
jogkövetkezményire IV. Fejezet  4.§ rendelkezései irányadók. 
4. A kezelhető személyes adatok köre: Internetcim, kattintás 
5. A személyes adatok kezelésének célja: Az eszközök használatára vonatkozó munkáltatói 
rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52. §) 
ellenőrzése. 
6.  
7. Az adatkezelés jogalapja: A munkáltató jogos érdeke 
8. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói 
jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.  
9. A személyes adatok tárolásának időtartama: Az ellenőrzés tárgyévét követő 66 hónapig.  
 

7. § Céges mobiltelefon használatának ellenőrzésével kapcsolatos 
adatkezelés 

 
1. A munkáltató nem engedélyezi a céges mobiltelefon magáncélú használatát, a mobiltelefon 
csak munkavégzéssel összefüggő célokra használható, és a munkáltató valamennyi kimenő hívás 
hívószámát és adatait, továbbá a mobiltelefonon tárolt adatokat ellenőrizheti. 
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2. A munkavállaló köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a céges mobiltelefont magáncélra 
használta. Ezesetben az ellenőrzés akként folytatható le, hogy a munkáltató hívásrészletezőt kér 
a telefonszolgáltatótól és felhívja a munkavállalót arra, hogy a dokumentumon a magáncélú 
hívások esetében a hívott számokat tegye felismerhetetlenné. A munkáltató előírhatja, hogy a 
magáncélú hívások költségeit a munkavállaló viselje. 
3. Egyebekben az ellenőrzésre és jogkövetkezményire a IV. Fejezet  4.§ rendelkezései 
irányadók. 
4. A kezelhető személyes adatok köre: Hívott, fogadott telefonszám 
5. A személyes adatok kezelésének célja: Az eszközök használatára vonatkozó munkáltatói 
rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52. §) 
ellenőrzése. 
6. Az adatkezelés jogalapja: A munkáltató jogos érdeke 
7. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói 
jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.  
8. A személyes adatok tárolásának időtartama: Az ellenőrzés tárgyévét követő 66 hónapig.  
  
 

8. § GPS navigációs rendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés 
 
1. A GPS rendszer alkalmazásának jogalapja a munkáltatói jogos érdek, célja 
munkaszervezés, logisztika, munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése. 
2. A kezelt adatok: gépjármű rendszáma, a megtett útvonal, távolság, gépjárműhasználat 
ideje.  
3. Az ellenőrzés csak munkaidőben történhet és nem ellenőrizhető a munkavállalók földrajzi 
helyzete munkaidőn kívül. Egyebekben a munkáltatói ellenőrzésre és jogkövetkezményire az IV. 
Fejezet  4.§ rendelkezései irányadók. 
4. A kezelhető személyes adatok köre: GPS koordináták 
5. A személyes adatok kezelésének célja: A gépjármű használatára vonatkozó munkáltatói 
rendelkezés betartásának ellenőrzése, továbbá a munkavállalói kötelezettségek (Mt. 8.§, 52. §) 
ellenőrzése. 
6. Az adatkezelés jogalapja: A munkáltató jogos érdeke 
7. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói 
jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.  
8. A személyes adatok tárolásának időtartama: Az ellenőrzés tárgyévét követő 66 hónapig.  
 

9. § Munkahelyi be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés  
 
9. Beléptető rendszer működtetése esetén tájékoztatást kell elhelyezni az adatkezelő 
személyéről és az adatok kezelésének módjáról.  
10. A társaság a vendégek belépése esetén a portán nem elektronikus rendszerben, papír 
alapú feljegyzésben rögzíti a vendég nevét, a belépés és a kilépés idejét valamint a látogatás 
célját. Az adatrögzítésről a társaság a belépés helyén, jól látható és olvasható módon elhelyezett 
felhívással tájékoztatja a érintettet. A társaság területére történő belépésekor az érintett hozzájárul 
az adatkezeléshez. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás 
különösen, ha a természetes személy a társaság területére az oda kihelyezett tájékoztató jelzés, 
ismertetés ellenére a területre bemegy. Ez a tájékoztatás tartalmazza az az adatrögzítés tényéről, 
valamint a társaság által rögzített adatokat tartalmazó feljegyzés készítésének, tárolásának 
céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a feljegyzés tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a 
rendszert alkalmazó személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá 
az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is.  



2. melléklet: Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogairól személyes adatai kezelése vonatkozásában - 
MOMERT Magyar Optikai Művek Elektromechanikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

11 

 

11. A társaság dolgozóinak illetve az autók járműforgalmának belépési adatait külön 
elektronikus rendszerben rögzíti. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy 
neve, lakcíme, gépkocsi rendszáma, belépés, kilépés ideje.  
12. Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, vendégek illetve 
látogatók tekintetében pedig az érintett hozzájárulása  
13. A személyes adatok kezelésének célja: vagyonvédelem, szerződés teljesítése, 
munkavállalói kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése. 
14. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaságnál munkáltatói 
jogok gyakorlására jogosult vezető, adatfeldolgozóként a Társaság vagyonvédelmi megbízottjának 
foglalkoztatottjai. 
15. A személyes adatok kezelésének időtartama: vendégek esetében a belépés tárgyévét 
követő 6 hónap, míg dolgozók és a járművek esetében a belépést követő 66 hónap. 
 

10. § Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés  
 
1. Társaságunk a székhelyén (2400 Dunaújváros, Papirgyári út 12-14.) és telephelyén az 
emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából 
elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést tesz lehetővé, ez alapján 
személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.  
2. Ezen adatkezelés jogalapja a munkavállalók esetében munkáltató jogos érdekeinek 
érvényesítése, vendégek illetve látogatók tekintetében pedig az érintett hozzájárulása.  
3. Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól 
látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását 
elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. A tájékoztatást minden 
egyes kamera vonatkozásában meg kell adni. Ez a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai 
vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által rögzített, 
személyes adatokat tartalmazó képfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés 
jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó 
(üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, továbbá az 
érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseiről szóló tájékoztatást is.  
4. A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) 
képfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással is 
megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a 
megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról 
tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.  
5. A rögzített felvételek megőrzésének ideje: A tárolási kapacitás felső határa szerinti, a 
vizsgálni kívánt esemény megtörténtét, azonosítását és kiértékelését követő 3 nap. 
Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági 
vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni. 
6. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel adatának rögzítése érinti, a képfelvétel 
rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával 
kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.  
7. Nem lehet elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni olyan helyiségben, amelyben a 
megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az 
illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, illetve az ahhoz tartozó váróban, továbbá az 
olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett 
kijelölve. 
8. Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat - így különösen munkaidőn 
kívül vagy a munkaszüneti napokon - akkor a munkahely teljes területe (így például az öltözők, 
illemhelyek, munkaközi szünetre kijelölt helyiségek) megfigyelhető. 
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9. Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre 
feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a 
kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi 
vezetője jogosult. 
 

V. FEJEZET SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK 
 

1. § Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása 
 
1. A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, 
megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként 
szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, 
adóazonosító jelét, adószámát, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát. Ezen 
adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését 
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok 
címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, 
könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok 
tárolásának időtartama: a szerződés megszűnésének tárgyévét követő 66 hónap.  
2. Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az 
adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben 
is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.  
 

2. § Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy 
képviselőinek elérhetőségi adatai  

 
1. A kezelhető személyes adatok köre: a képviselő természetes személy neve, címe, 
telefonszáma, e-mail címe. A Társaság továbbá kezeli a személy által képviselt cég nevét, 
székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámla számát, e-mail címét, telefonszámát.  
2. A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött 
szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása. 
3. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal 
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói. 
4. A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői 
minőségének fennállásának megszűnéséről való tudomásszerzés tárgyévét követő 66 hónap.  
 

3. § Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján 
 
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 általában két nagy csoportba 
sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során 
(pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a 
másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), 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 lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.  
2. A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során 
kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege 
megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás 
lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.  
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3. A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első 
látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az 
oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által 
kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e 
funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre 
vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a 
tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.  
4. Adatkezelő a honlap üzemeltetése során a webáruházakra jellemző cookie-kat alkalmazza. 
Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt 
cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához 
nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. Az adatkezelés célja: a felhasználók 
azonosítása, látogatók nyomon követése. Az adatkezelés jogalapja: Az Érintettől/Felhasználótól 
hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az 
elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az Érintett vagy a 
Felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás 
nyújtásához az Adatkezelőnek feltétlenül szüksége van. A kezelt adatok köre: egyedi 
azonosítószám, IP cím, aktivitási dátumok és időpontok. Az adatkezelés időtartama az adott 
cookie típusától függ. Az átmeneti (session) cookie-k az érintett látogatása után automatikusan 
törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és 
biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói 
vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Az állandó (persistent) cookie-t is 
használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). 
Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama 
attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. 
5. Az érintetteknek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások 
menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. 
 

4. § Google Analytics 
 
1. A honlap látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri az 
Adatkezelő. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az 
érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt 
olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ 
 

5. § Webes naplózás 
 
1. Adatkezelő a honlap használata során webes naplózást is alkalmaz. Az adatkezelés célja a 
Felhasználó webes tevékenységének nyomon követhetősége. Az adatkezelés jogalapja a 
szerződés teljesítése. 
2. A webes naplózással kapcsolatban tárolt adatok: események időpontja, felhasználó neve, 
érintett neve, forrás url, IP cím, web böngésző típusa, megtekintett URL-ek, weboldalra érkezés/ 
távozás időpontja.  
3. Ezen kívül naplózásra kerül a honlapon lévő funkciók használata és a funkciók paraméterei. 
4. A webes naplózás tekintetében az adatkezelés időtartama: 60 nap. 
5. A webes naplózás adatai továbbításra nem kerülnek. 
 

6. § Regisztráció a Társaság honlapján 
 
1. A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével 
adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése.   

http://www.google.hu/policies/privacy/
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2. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), 
címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.  
3. A személyes adatok kezelésének célja:  

a. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.  
b. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.  
c. Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, 
akcióiról.  
d. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.  
e. A honlap használatának elemzése.  

4. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. 
5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, 
marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a 
Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói. 
6. A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy 
az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). 
7. Amennyiben a Felhasználó nem saját adatait adja meg, hanem egyéb természetes 
személyét a weblapon történő regisztráció során vagy annak használatával összefüggésben, a 
Felhasználó kizárólagos felelőssége lesz, hogy az adatok megadását ezen természetes személy 
hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tegye meg. Ezek meglétét Adatkezelő 
vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy ha ezen 
kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt 
érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét Adatkezelő a Felhasználóra 
tovább hárítja. 
8. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az 
adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak 
az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Felhasználó felelőssége, hogy a 
megadott adatok pontosak legyenek, felelős továbbá ezek naprakészen tartásáért is. Felhasználó 
az adatokban bekövetkezett változásokat köteles bejelentkezést követően a Személyes 
oldalam\Adatmódosítás menüben haladéktalanul átvezetni, az adatokat módosítani. Felhasználó 
az adatmódosítást kezdeményezheti az Adatkezelőnél is, az Adatkezelő VII. fejezetben 
meghatározott elérhetőségein. 
9. Adatkezelő kiskorúak adatait nem kezeli. Ugyanakkor a 16. életévét betöltött kiskorú 
Érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének 
beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A 16 év alatti kiskorúak a honlapot 
nem használhatják, ilyen személyek a honlapon nem regisztrálhatók. Ennek betartása a 
Felhasználó felelőssége. 
 

7. § Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés  
 
1. A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó 
négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet 
előre bejelölése. A feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót (2. melléklet) egy linkkel 
elérhetővé kell tenni. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának 
használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a 
hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni 
kell.  
2. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), 
e-mail címe. 
3. A személyes adatok kezelésének célja:  

a. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában 
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b. Reklámanyag küldése  
4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 
5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, 
marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,  adatfeldolgozóként a 
Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, 
6. A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az 
érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). 
 

8. § Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán  
 
1. A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook 
oldalt tart fenn.  
2. A Társaság Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.   
3. A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság 
nem kezeli.  
4. A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.  
5. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül 
kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.  
6. A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő 
adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből 
adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó 
problémáért. 
 

9. § Adatkezelés a Társaság webáruházában 
 
1. A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, 
figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a 
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) 
Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés. 
2. A Társaság a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására 
irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének 
figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos 
követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához 
szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 
13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, 
bankszámlaszámát, online azonosítóját.  
3. A Társaság számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, 
valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó 
adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (2) bekezdés jogcímén. 
4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, 
marketing tevékenységével  kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a 
Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli 
kötelezettségek teljesítése céljából,  a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a 
tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, 
telefonszám) vonatkozásában.  
5. A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, 
vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás 
tárgyévét követő 66 hónapig.  
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10. § Direkt marketing célú adatkezelés  

 
1. Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám 
címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen 
elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a 2008. 
évi XLVIII. törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám 
címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.  
2. A Társaság által reklám-címzetti megkeresés céljára kezelhető személyes adatok köre: a 
természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.   
3. A személyes adatok kezelésének célja a Társaság tevékenységéhez kapcsolódó direkt 
marketing tevékenység folytatása, azaz reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok 
nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti 
megküldése a regisztrációkor megadott elérhetőségekre.  
4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. Felhasználónak és az Érintetteknek 
lehetőségük van az általuk kezelt regisztrációs felületen hírlevélre és egyéb elektronikus direkt 
marketing tevékenységre feliratkozni. A Felhasználó és Érintett a feliratkozással hozzájárul a 
regisztrációkor megadott adataik (elsődlegesen: e-mail cím) elektronikus direkt marketing, azaz 
hírlevél küldési célokból történő felhasználásához az Adatkezelő által. Felhasználó és/vagy 
Érintett ezen hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni a > Hírlevél leiratkozás, vagy 
Adatkezelő felé intézett ilyen irányú kéréssel (ld. a XI. fejezetet is), illetve hasonló módon adatai 
ilyen célú kezelésével szemben tiltakozással élhet. 
5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal 
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója 
szerverszolgáltatást végző munkavállalói, postai kézbesítés esetén a Posta munkavállalói.  
6. A személyes adatok tárolásának időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. 
7. Adattovábbítás: Adatkezelő direkt marketing és hírlevél küldése célú adatkezelés esetén 
személyes adatokat nem továbbít harmadik személynek. 
8. A hozzájárulás megtagadásának jogkövetkezményei: amennyiben az Érintett nem adja 
hozzájárulását a fent meghatározott célú adatkezeléshez, nem értesül közvetlenül az Adatkezelő 
által meghirdetett akciókról, bevezetésre kerülő új termékekről stb. A termékekre vonatkozó 
kedvezmények, új termékekre vonatkozó információk a webshop-ban egyébként az egyes 
termékeknél fellelhetők, tehát az Érintett nem esik el a kedvezményektől, ha a terméket 
közvetlenül a webshop-ban megtekinti, csak összefoglaló módon nem kapja meg. 
9. Profilalkotás és automatizált döntéshozatal: a webshop üzemeltetése során profilalkotásra 
és automatizált döntéshozatalra nem kerül sor. 
 

VI. FEJEZET JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK 
 

1. § Általános rendelkezések 
 

1. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy ne adjon ki harmadik személynek Érintetti adatot. Az 
adatkiadás azonban bizonyos esetekben nem kerülhető el. Adatkezelő elsődlegesen a 
következő esetekben ad ki adatot harmadik személynek: 

a. hatóság(ok) felé történő adatátadás: a jogviszony létesítésével, teljesítésével és 
megszüntetésével kapcsolatban az Adatkezelőnek jogszabályi előírásokból fakadó jelentési 
kötelezettsége keletkezhet. Hatósági megkeresésre vagy bűncselekmény gyanújára 
alapítottan egyéb adatkiadásra is sor kerülhet. 
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b. adatfeldolgozók részére történő adatátadás: az Adatkezelő a kiszállítási szolgáltatás 
keretében jogosult az Érintett adatait a logisztikai szolgáltatónak, valamint a kijelölt 
fuvarozónak (szerződéses alvállalkozóknak) átadni. 

2. A fentiekben meghatározott eseteken kívül a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal 
összhangban is adhat ki az Adatkezelő adatot harmadik személynek. 
3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes 
adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a jelen Tájékoztatóban meghatározott alapelvek 
tiszteletben tartásával. 

 
2. § Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából  

 
1. A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli 
kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti 
kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az 
általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: 
adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: 
név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó 
és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr 
aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az 
ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.  
2. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnésének 
tárgyévét követő 102 hónapig.  
3. A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, 
társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.  
 

3. § Kifizetői adatkezelés  
 
1. A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és 
járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, 
társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, 
foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, 
akikkel kifizetői (2017:CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt 
adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy 
természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, 
állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét 
(TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti 
a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra 
vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási 
ügyintézés) céljából. 
2. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnésének 
tárgyévét követő 102 hónapig.  
3. A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási 
(kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.  
 

4. § Követelések érvényesítése 
 
1. Amennyiben bármilyen igény áll fenn a Felhasználóval szemben, vagy a Felhasználó kíván 
igényt érvényesíteni Adatkezelővel szemben, úgy az Adatkezelő a szállítás teljesítését követően is 
jogosult ezen igényérvényesítés érdekében kezelni az Érintett személyes adatait. Felhasználó a 
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regisztrációval ehhez kifejezetten hozzájárul, és gondoskodik arról, hogy az Érintettek 
hozzájárulását is beszerezze. 
2. Adatkezelés jogalapja: az ilyen célú adatkezelés jogalapja a Felhasználó fentiek szerinti 
hozzájárulása, mely arra irányul, hogy az igényérvényesítésre jogszerű keretek között és 
gördülékenyen, idő- és költséghatékony módon kerülhessen sor.  
3. Az adatkezelés időtartama: a fenti célból az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez 
szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint az igényérvényesítési folyamat 
végleges lezárulta, illetve a hozzájárulás visszavonása, kivéve, ha jogszabály az adatok ezt 
követően történő megőrzését is előírja, mely esetben a jogszabályban meghatározott ideig 
kerülnek az adatok megőrzésre.  
4. Adattovábbítás: Adatkezelő az igényérvényesítés érdekében jogosulttá válhat személyes 
adatoknak hatóságok, bíróságok részére történő továbbítására. Ezen kívül jogi tanácsadás 
biztosítása érdekében vagy követelésbehajtónak történő ügyátadás érdekében, esetleg 
követelésbiztosítás érdekében is jogosulttá válhat bizonyos személyes adatok átadására. Az 
adatátadást az Adatkezelő köteles a legszükségesebb minimumra szorítani. Az adattovábbításról 
az Érintett tájékoztatást kap. 
 

VII. FEJEZET ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL 
 
E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait, 
amelyek gyakorlására vonatkozó lehetőségeket. 
 

1. § Előzetes tájékozódáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az 
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 
(Rendelet 13-14. cikk) 
 

2. § Az érintett hozzáférési joga 
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó 
információkhoz hozzáférést kapjon.  
(Rendelet 15. cikk).  
 

3. § A helyesbítéshez való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a 
rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett 
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat 
útján történő – kiegészítését.  
(Rendelet 16. cikk). 
 

4. § A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott 
indokok valamelyike fennáll.  
(Rendelet 17. cikk) 
 

5. § Az adatkezelés korlátozásához való jog 
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Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben 
meghatározott feltételek teljesülnek.  
(Rendelet 18. cikk) 
 

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

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az 
Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 
(Rendelet 19. cikk) 
 

7. § Az adathordozhatósághoz való jog 
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő 
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek 
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a 
rendelkezésére bocsátotta. 
(Rendelet 20. cikk)  
 

8. § A tiltakozáshoz való jog 
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 az Adatkezelő vagy egy harmadik fél 
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. 
(Rendelet 21. cikk) 
 

9. § Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
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. 
(Rendelet 22. cikk) 
 

10. § Korlátozások 
Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási 
intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben 
meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban  
(Rendelet 23. cikk) 
 

11. § Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az 
érintettet az adatvédelmi incidensről. 
(Rendelet 34. cikk) 
 

12. § A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági 
jogorvoslathoz való jog) 
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Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos 
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az 
érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. 
(Rendelet 77. cikk) 
 

13. § A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz 
való jog 

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. 
(Rendelet 78. cikk) 
 

14. § Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 
jogorvoslathoz való jog 

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes 
adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet 
szerinti jogait. 
(Rendelet 79. cikk) 
 

15. § Jogok gyakorlása 
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogait a Momert Titkárságának címzett, a 2400 Dunaújváros, 
Papírgyári út 12-14. szám alatti postacímén írásban, vagy az info@momert.hu e-mail címre küldött 
elektronikus levelében történő kapcsolatfelvétellel tudja gyakorolni. 
 

16. § Panaszkezelés 
Önnek jogában áll a személyes adatai cégünk által történő használatával kapcsolatban panaszt 
benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Telefon: +3613911400 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Weboldal: http://www.naih.hu/ 
 

VIII. FEJEZET  AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ 
INTÉZKEDÉSEI 

 
1. Az érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de 
mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet 
a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.  
2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a 
határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő 
a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül 
tájékoztatja az érintettet.  
3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint 
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 
4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely 
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

mailto:info@momert.hu
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5. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló 
tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja.  Ha az érintett 
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az 
Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés 
meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 
a) 6.350,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy 
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli. 
6. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy 
kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 
információk nyújtását kérheti. 
 
 


