
ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
 
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 szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) is előírja. 
 
Az alábbi tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. 
 
 
AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA 
 
A tájékoztató célja, hogy nyilvánosan is elérhető formában az adatkezelés megkezdése előtt és 
annak folyamán is egyértelmű és részletes tájékoztatást kapjanak az Érintettek (szerződéses 
partnerek, ügyfelek) az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az 
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, az adatfeldolgozásra jogosult 
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, az 
adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és a jogorvoslati lehetőségekről. 
 
 
AZ ADATKEZELŐ  
 
Név: Szolnoki Ipari Park Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) 
Székhely: 5000 Szolnok, Jókai u.3. 
Adószám: 11833196-2-16 
Képviselő: Andrási Imre ügyvezető 
Telefonszám: 06 56/420-797 
Fax: 06 56/340-286 
E-mail cím: info@ipariparkszolnok.hu 
 
 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 
 
Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a tevékenységi körébe tartozó feladatainak ellátása 
során a vele kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatait az adatkezelésre 
vonatkozó jogszabályok betartásával kezelje.  
 
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az 
alábbiak egyike teljesül: 

a.) az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 
kezeléséhez; 



b.) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik 
fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések 
megtételéhez szükséges; 

c.) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
d.) az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges; 
e.) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 
f.) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan 
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik 
szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek. 

 
Az egyes adatkezelések esetében az adatkezelés konkrét céljáról és jogalapjáról az 
adatkezelésre és az esetleges adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés 
időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá az adatkezeléssel 
kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről az Érintett, az Adatkezelő nevében eljáró 
munkatárstól kap külön részletes, írásos tájékoztatást az adatkezelés megkezdésekor.  
 
 
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jogszabályok szerinti időtartamig kezeli és őrzi meg. 
Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, akkor az Adatkezelő a 
hozzájárulás visszavonásáig kezeli a személyes adatokat. 
 
         
KAPCSOLATFELVÉTEL, ÜGYFÉLLEVELEZÉS    
        
Az Adatkezelővel az Érintett szóban, telefonon, írásban és az info@ipariparkszolnok.hu 
elérhetőségen léphet kapcsolatba.  
Személyesen szóban, vagy telefonon történő kapcsolatfelvételről érdemi ügyintézést igénylő 
esetben írásos feljegyzés készül, és a továbbiakban a tárgya szerinti adatkezelésnek megfelelően 
történik az adatkezelési eljárás. Az írásban érkezett levélnél is annak tárgya szerinti adatkezelési 
eljárás az irányadó. 
Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, 
időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az 
adatközléstől számított 5 év elteltével töröl.  
 
 
EGYÉB ADATKEZELÉSEK 
 
A bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság és más hatóságok, illetőleg jogszabály 
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, iratok 
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.  
Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 
megjelöli – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés 
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 
 
ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
 
1) Az Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes 

adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési 



intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Info 
tv. érvényre juttatásához szükségesek. 

 
2) Az Adatkezelő 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 kezelt személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai jogosultak megismerni. Az 

Adatkezelő a munkavállalók részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan 
titoktartási kötelezettséget ír elő.    

 
4) Az Adatkezelő az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el. 
 
5) A személyes adatok feldolgozása során az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó további 

intézkedésekkel biztosítja: 
 

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; 
b) az adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés 

segítségével történő használatának megakadályozását; 
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat mely 

szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; 
d) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát. 

 
6) A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes 

munkavállalók férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes 
adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani. 

 
7) Az Adatkezelő biztosítja az adatok és adathordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai 

védelmét.  
 
 
ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 

 
Az adatvédelmi incidens fogalma 
 
1) Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi. 

 
2) A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon 

elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása; az adatok nem biztonságos 
továbbítása, ügyfél- és vevő- partnerlisták illetéktelen másolása, továbbítása, szerver elleni 
támadások, honlap feltörése. 

 
Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása  
  
1) Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása és 

betartatása az Adatkezelő Ügyvezetőjének, vagy általa megbízott személynek a feladata. 
 
2) Amennyiben az Adatkezelő ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során 

adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell az Adatkezelő 
Ügyvezetőjét, vagy az általa megbízott személyt. 

 



3) Az Adatkezelő munkavállalói kötelesek jelenteni az Adatkezelő Ügyvezetőjének, vagy az 
általa megbízott személynek, ha adatvédelmi incidenst vagy arra utaló eseményt észlelnek. 

 
4) Adatvédelmi incidens bejelenthető az Adatkezelő központi e-mail címén, amelyen a 

Érintettek (munkavállalók, szerződő partnerek) jelenteni tudják az alapul szolgáló 
eseményeket, biztonsági gyengeségeket. 

 
5) Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az Adatkezelő Ügyvezetője haladéktalanul 

megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy 
valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.  Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:  

 
a) az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét, 
b) az incidens leírását, körülményeit, hatásait, 
c) az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát, 
d) a kompromittálódott adatokkal Érintett személyek körét, 
e) az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását, 
f) a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását. 

 
6) Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat 

be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését 
alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a 
károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását. 

 
 
AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS A JOGORVOSLAT 
 
A tájékoztatás kéréshez való jog 
Az Érintett írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy 

- mely személyes adatait, 
- milyen jogalapon, 
- milyen adatkezelési cél miatt, 
- milyen forrásból,  
- mennyi ideig kezeli. 
- Az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz 

biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. 
 
 
A hozzáféréshez való jog 
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 
az adatkezelés céljai; a kezelt személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek 
kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a 
személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés 
korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. 
 
A helyesbítéshez való jog 
Az Érintett írásban kérheti, hogy az Adatkezelő, az általa kezelt, az Érintettre vonatkozó 
pontatlan személyes adatokat helyesbítse vagy a hiányos adatokat kiegészítse. 
 
A törléshez való jog 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az 
Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 



- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 
más módon kezelték; 

- az Érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre; 
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor. 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az Érintett írásban kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 
feltételek valamelyike teljesül: 

- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának 
ellenőrzését);  

- az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; 

- az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartalma 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben). 

 
A tiltakozáshoz való jog 
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem 
kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 
igazolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 
kapcsolódnak.  
 
A hozzájárulás visszavonásának joga 
Ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, az Érintett jogosult arra, hogy az általa az 
Adatkezelőnek adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Ez nem érinti azonban a visszavonás 
előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 
Az Adatkezelő profilalkotást az Érinettet személyes adati alapján nem végez és automatizált 
döntéshozatal az Érintett adatainak kezelése során nem történik. 
 
Az Érintett kérelmének megválaszolása 
Az Érintett a kezelt személyes adatokról való tájékoztatásra, a helyesbítésre, a törlésre, a 
korlátozásra vagy tiltakozásra irányuló kérelmet terjeszthet elő az Adatkezelőnél. Az 
Adatkezelő a kérelmet a legrövidebb időn alatt, de legfeljebb azonban a jogszabály szerinti 
határidőn belül teljesíti, vagy amennyiben annak akadálya van, értesíti az Érintettet a 
jogorvoslati lehetőségekre való tájékoztatóval együtt.  
  
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége 
Az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt tehet az adatvédelmi 
felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1155 



Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Levelezési cím: 1363 Budapest Pf: 9, e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat. 
 
 
Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
 
1) 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. 

 
2) Az 1. pontban említett, az Érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően 

ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a Rendelet 33. 
cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket. 

 
3) Az Érintettet nem kell az 1. pontban említettek szerint tájékoztatni, ha a következő 

feltételek bármelyike teljesül: 
 

a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott 
végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok 
tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a 
titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem 
jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 
amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban 
említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az 
Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan 
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony 
tájékoztatását. 

 
4) Ha az Adatkezelő még nem értesítette az Érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti 

hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas 
kockázattal jár-e, elrendelheti az Érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban 
említett feltételek valamelyikének teljesülését. (Rendelet 34. cikk) 

 
Az Általános adatkezelési tájékoztató megfelel a hatályos európai uniós és magyar 
jogszabályoknak, így különösen a Rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek. 
 
 
 

                                                      Szolnoki Ipari Park Kft  

 


