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1. A Szabályzat célja, tájékoztatás az adatkezelésről 

A 2018. május 25-én hatályba lépő – az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú 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 továbbiakban: GDPR) szóló rendelet alapján az 

adatvédelmi követelmények betartásához szükséges feltételek és az adatkezelés biztonságának megfelelő szintű 

biztosítása érdekében, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, 

valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.) figyelembevételével a MAHART PassNave Kft. (1056 Budapest, Belgrád rakpart, Nemzetközi 

hajóállomás, a továbbiakban: a „Társaság”) adatvédelmi szabályzatot készített.  

Tájékoztatás az adatkezelésről 

A Társaság az érintettet (különösen munkavállalóit, természetes ügyfeleit) az adatkezelés megkezdése előtt 

egyértelműen és részletesen tájékoztatja adatai kezelésével kapcsolatos valamennyi tényről, így különösen az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés 

időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak kiterjed az érintett adatkezeléssel 

kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

 

Az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatnak legalább az alább felsorolt információkat szükséges tartalmaznia: 

 az adatkezelés megnevezése, 

 az adatkezelő megnevezése és elérhetősége, 

 az adatkezelés belső nyilvántartási száma, 

 az adatkezelés célja, 

 az adatkezelés jogalapja, 

 a kezelt adatok köre, 

 az adatkezelés időtartama vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai, 

 adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás, 

 az adatok megismerésére jogosult személyek köre, 

 az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás, 

 jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei, 

 adattovábbítás esetén a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái. 



 

 

Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra 

hozatalával is. Amennyiben az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a 

tájékoztatás az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is történhet: 

 az adatgyűjtés ténye, 

 az érintettek köre, 

 az adatgyűjtés célja, 

 az adatkezelés időtartama, 

 az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

 az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, 

 az adatkezelés nyilvántartási száma. 

A Társaság jelen szabályzatban foglaltak szerint részletesen tájékoztatja munkavállalóit, ügyfeleit és partnereit az 

adataik Társaság által történő kezelésével kapcsolatos tényekről, az érintetti jogokról és a panaszkezelés rendjéről, 

valamint jogorvoslati lehetőségekről. 

2. A Szabályzat hatálya: 

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed 

 a Társaság valamennyi munkavállalójára, valamint a munkaerő-kölcsönző vállalkozások által biztosított 

munkavállalókra, 

 az adatfeldolgozóra, valamint 

 a fentieken kívül mindazon személyre, aki a Társasággal bármilyen szerződéses jogviszonyban áll. 

 

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed 

 a Társaságnál keletkezett valamennyi személyes adatra, 

 az informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott adatra, 

 a papír alapú nyilvántartásban kezelt adatra 

 az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra,  

 a Társaságnál alkalmazott valamennyi számítógépes hálózat hardver- és szoftvereszközre. 

 

A Szabályzat területi hatálya kiterjed 

 a Társaság székhelyén, 

 a Társaság telephelyein, 



 

 

 belföldi és/vagy külföldön létesített képviseleten, 

 szerződés szerint kereskedelmi Partner székhelyén vagy telephelyén a Társaság javára és tevékenységével 

összefüggő valamennyi, személyes adatot kezelő és/vagy feldolgozó működési területére. 

 

3. Értelmező rendelkezések, fogalmi meghatározások: 

 „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. 

 

 „adatkezelés”: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon 

végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, 

átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb 

módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 

megsemmisítés. 

 

 „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából 

 

 „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. 

 

 „álnevesítés”: A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további 

információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét 

természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, valamint 

technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes 

személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni. 

 



 

 

 „nyilvántartási rendszer”: A személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált, funkcionális 

vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 

 

 „adatkezelő”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. 

Amennyiben az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt 

vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is 

meghatározhatja. 

 

 „adatfeldolgozó”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel 

 

 „címzett”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv 

akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi 

szervek, amelyek egy 2016.5.4. L 119/33 az Európai Unió Hivatalos Lapja HU egyedi vizsgálat keretében az 

uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 

címzettnek. Az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés 

céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

 

  „harmadik fél”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, 

akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére 

felhatalmazást kaptak. 

 

 „az érintett hozzájárulása”: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és 

egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező 

cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

 

 „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. 

 



 

 

 „genetikai adat”: Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden 

olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi 

információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből 

ered. 

 

 „biometrikus adat”: Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó 

minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a 

természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat. 

 

 „egészségügyi adat”: Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó 

személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó 

olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról. 

 

 „tevékenységi központ”:  

- az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi 

ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó 

döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi 

hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó 

tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;  

- az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli 

központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli 

hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó  

 

tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek 

zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak 

 

 „képviselő”: Az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az 

adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében 

háruló kötelezettségek vonatkozásában. 

 



 

 

 „vállalkozás”: Gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi 

formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és 

egyesületeket is. 

 

 „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások 

 

 „kötelező erejű vállalati szabályok”: A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió 

valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy 

több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági 

tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről 

történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ. 

 

 „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv  

 

 „érintett felügyeleti hatóság”: Az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő 

okok valamelyike alapján érint:  

- az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik 

tevékenységi hellyel;  

- az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti 

hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy 

- panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz. 

 

 „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: 

- Személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban 

tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi 

helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy  

- személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, 

hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint 

érintetteket. 

 

 „releváns és megalapozott kifogás”: A döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, 

hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve, hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó 



 

 

tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel. A kifogásban egyértelműen be kell mutatni a 

döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok 

Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét. 

 

 „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi 

irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás 

 

 „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, 

vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre, vagy amely ilyen 

megállapodás alapján jött létre 

 

4. Az eljárás leírása 

4.1. Az adatkezelés alapelvei: 

A Társaság adatkezelői tevékenységét a működésének és tevékenységének fenntartása érdekében az érvényben lévő 

adatvédelmi előírások figyelembevételével végzi. A Társaság mindenkori ügyvezetője, a Társaság más vezetőivel 

együttműködésben határozza meg a munkavállalók adatkezeléssel kapcsolatos feladatait.  

 

Tevékenységük célja, hogy a személyes adatok 

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzék, 

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal 

össze nem egyeztethető módon, 

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk, 

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük és minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak 

érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy 

helyesbítsék, 

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése 

céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, 

f) 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. 

 



 

 

A Társaság felelős az adatkezelés fenti elveinek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés 

igazolására. Ennek érdekében a Társaság a személyes adatok jogszerű kezelésével kapcsolatos minden lényeges 

körülményt, a különböző előírásoknak történő megfelelés érdekében tett intézkedéseket, az elvégzett esetleges 

hatásvizsgálatokat, érdekmérlegeléseket, az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseinek a jogi indokát, valamint minden 

egyéb olyan körülményt, mely a GDPR-ben foglaltak teljesítése érdekében szükséges, írásban rögzíti. 

 

A Társaság adatkezelést végző munkavállalói, ill. az adatkezelési folyamatba bevont egyéb természetes, jogi 

személyek vagy szervezetek kötelesek a megismert adatokat üzleti titokként megőrizni. A Társaság munkavállalói ill. 

a Társasággal szerződéses partneri viszonyban álló természetes ill. jogi személyek kötelesek titoktartási nyilatkozatot 

(1. sz. melléklet) tenni. A Társaság a munkavállalói adatvédelmi tájékoztatást a munkavállaló anyanyelvén végzi. 

 

4.2. 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. 

 

Kötelező adatkezelés esetén [c) és e) pont] a kezelendő anyagok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok 

megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát, valamint az adatkezelő 

személyét a törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.  

 

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel 

járna és a személyes adat kezelése a Vállalatra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges vagy a 

Vállalat, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a 

személyes adatok védelméhez fűződő jogkorlátozásával arányban áll. 



 

 

A 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez a szülői 

felügyeletet gyakorló beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. 

 

Különleges személyes adatot szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt álló személy felelőssége mellett, a 

munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás 

vagy kezelés nyújtása céljából, illetve az érintett kifejezett hozzájárulásával lehet kezelni, az alábbi jogalapok 

figyelembevételével: 

• az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul (a cselekvőképesség teljes és részleges korlátozása esetén a 

nyilatkozattétel a Ptk. rendelkezései szerint történhet); 

• a törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben 

biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése 

érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy 

• törvény közérdeken alapuló célból elrendeli. 

Különleges egészségügyi adatok kezelése zárt iratszekrényben vagy anonimizált elektronikus adatbázisban történik. 

 

Ha az adatgyűjtés céljától eltérő célből kezel személyes adatot a Társaság és az adatkezelés nem az érintett 

hozzájárulásán vagy valamely olyan uniós vagy tagállami jogon alapul, amely szükséges és arányos 

intézkedésnek minősül a GDPR 23. cikk (1) bekezdésében rögzített célok eléréséhez, annak 

megállapításához, hogy az eltérő célú adatkezelés összeegyeztethető-e azzal a céllal, amelyből a személyes 

adatokat eredetileg gyűjtötték, a Társaság hatásvizsgálatot végez és többek között figyelembe veszi: 

 a személyes adatok gyűjtésének céljait és a tervezett további adatkezelés célai közötti esetleges 

kapcsolatokat, 

 a személyes adatok gyűjtésének körülményeit, különös tekintettel az érintettek és a Társaság közötti 

kapcsolatokra, 

 a személyes adatok jellegét, különösen pedig azt, hogy a személyes adatok különleges kategóriáinak 

kezeléséről van-e szó, illetve, hogy büntetőjogi felelősség megállapítására és bűncselekményekre 

vonatkozó adatoknak a kezeléséről van-e szó, 

 azt, hogy az érintettekre nézve milyen esetleges következményekkel járna az adatok tervezett további 

kezelése, 

 megfelelő garanciák meglétét. 

 



 

 

Az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén az adatkezelés megkezdése 

előtt a Társaság érdekmérlegelési tesztet végez annak megállapítására, hogy a Társaság jogos érdeke 

mennyiben érinti hátrányosanaz érintettek jogait és szabadságait. A tesztben a Társaság: 

 megvizsgálja, hogy valóban szükséges-e az adatkezelés, 

 meghatározza a saját vagy a harmadik személy jogos érdekét, 

 meghatározza az érintettek védendő érdekeit, 

 meghatározza az érintettek érdekeinek védelme érdekében tett intézkedéseket, biztosítékokat, 

 összeveti a saját maga és az érintettek jogos érdekeit. 

 

A Társaság a személyes adatok kezelése során az alábbi jogszabályok alapján végzi tevékenységét: 

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

 az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről 

 Magyarország Alaptörvényének VI. cikke 

 2005.évi CXXXIII. törvény a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 

szabályairól 

 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 2000.évi C. törvény a számvitelről 

 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 

 1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

 33/1998 (V.24) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiéniás alkalmasság orvosi 

vizsgálatáról és véleményezéséről  

 2007.évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott állami támogatások átláthatóságáról 

 2007. évi CLII. tv. az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 

 2015.évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

 2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról 



 

 

 1997.évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről 

 1994.évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 

 2000.évi XLII. törvény a vízi közlekedésről 

 1995.évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről 

 261/2008 (XI.3.) Korm. rendelet a vízi személyszállítás feltételeiről 

 

4.3. Adatbiztonságra és információbiztonságra vonatkozó szabályok 

Az adatbiztonság követelménye 

Az adatkezelési műveleteket úgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy az biztosítsa az érintettek magánszférájának 

védelmét. A Társaságnak, illetve a megbízásából eljáró adatfeldolgozónak olyan technikai és szervezési 

intézkedéseket kell végrehajtania, amely a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantál. Ennek 

során figyelembe kell venni a tudomány és technológia állását és a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés 

jellegét, hatókörét, körülményeit és céljait, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, 

változó valószínűségű és súlyosságú kockázatokat. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, 

amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. 

 

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor a figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan 

kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy 

jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az 

azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek. 

 

 A személyes adatok feldolgozása során az adatok technikai védelmének biztosítása érdekében a Társaságnak, az 

általa megbízott adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének meg kell tennie az 

IBSZ előírásai szerinti védelmi intézkedéseket. 

 

Az elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a 

különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek 

összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A Társaság munkavállalóinak adatai, függetlenül attól, hogy egy 

közös, vagy osztott adatbázisban szerepelnek, a munkavállaló szempontjából egy nyilvántartásnak tekintendők. 

 

Papíralapú, illetve számítógépes hálózaton végzett személyes adattárolás: 



 

 

 

A papíralapú adattárolás, fizikális védelemmel ellátott helyiségben történhet oly módon, hogy az illetéktelen személy 

által ne legyen hozzáférhető, megismerhető, illetve megsemmisíthető.  

A papíralapú irattárolás zárható iratszekrényben történik melyből a munkavállalókra vonatkozó személyi anyag 

kizárólag a munkavégzés időtartamára vehető ki. Számítógép alapú adattárolás esetében az ügyvezető által kiadott 

információbiztonsági szabályzatban található előírások betartása kötelező a személyes adatok védelmének biztosítása 

érdekében, de ezen elektronikus anyagokkal történő munkavégzés során is be kell tartani a személyes anyagok 

védelmére vonatkozó szabályokat.  

A Társaság az elektronikus információk védelme érdekében az alábbi szabályzatokat alkalmazza: 

o Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) 

 

4.4. A Társaságnál kezelt személyes adatok kezelése 

4.4.1. Munkaidő nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés: 

A Társaság magánterületére kizárólag a jogosultsággal rendelkező munkavállalók, vendégek vagy vállalkozások 

kerülnek beléptetésre. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy meghatározza a területére belépő személyek körét. Az 

adatkezelés célja az élet és vagyonvédelem megóvása, melynek kritériuma a területen tartózkodó munkavállalók, 

vállalkozások, illetve magánszemélyek tartózkodási helyének, ill. létszámának pontos ismerete. A Társaság 

elektronikus beléptető rendszert nem üzemeltet, a munkaidő nyilvántartása és elszámolása papír, ill. elektronikus  

nyilvántartás alapján, saját munkavállalók bevonásával történik. 

A munkaidő-nyilvántartás során kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés céljának, a kezelt adatok 

kategóriáinak, az adatkezelés időtartamának, az adatkezelés jogalapjának pontos meghatározását, valamint az 

adatfeldolgozó pontos megnevezését, és az adatok megismerésére jogosult körét az adatbiztonsági és adatvédelmi 

szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

4.4.2. Menetjeggyel rendelkező vagy szolgáltatás megrendelése céljából érkező látogatók adatainak kezelése:  

Az utazási szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatok kezelésének célja, hogy 

a) a Társaság a szolgáltatások igénybevétele során, valamint az általa meghirdetett programokon történő 

személyes részvétellel összefüggésben a felhasználó azonosító adataival rendelkezzen, amely lehetővé teszi a 

Társaság által a felhasználókkal történő közvetlen kapcsolatfelvételt és a felhasználó azonosítását, valamint a 

fentiekkel kapcsolatos hatékony és közvetlen ügyintézést, 

b) a Társaság a felhasználó részére információs tájékoztatókat, ajánlatokat küldjön az aktualitásokról, 

szolgáltatásai ajánlása céljából a felhasználót közvetlenül megkeresse 



 

 

c) a Társaság a tevékenysége ellátása során személyes adatokat kezel abból a célból, hogy a szolgáltatásait 

igénybevevő felhasználók igényeit kiemelkedő szakmai színvonalon tudja kiszolgálni, valamint a törvényben 

előírt kötelezettségeinek megfeleljen, azokat hatékonyan kezelje, továbbá a szervezett programokat a 

felhasználók érdekeinek figyelembevételével alakíthassa ki, 

d) a Társaság informálja az érdeklődőt az általa kínált programok céljáról, részletes menetrendjéről, valamint 

azok időpontjáról, 

e) az érdeklődők által feltett kérdések megválaszolása, 

f) az érintett jelentkezése alapján az ügyfél igényeinek megfelelő kedvezmények kialakítása és nyújtása. 

 

A Társaság üzemi területére munkavállalóin kívül kizárólag a menetjeggyel rendelkező leendő vendégei, a MAHART 

Tours utazási iroda szolgáltatásait igénybe venni szándékozó vendégek vagy a menetjegy vásárlás szándékával, a 

magánterületére belépő vásárlók jogosultak belépni. A szolgáltatást megrendelő látogatók részére nyújtandó, 

adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza. 

 

A menetjeggyel rendelkező vagy szolgáltatás megrendelése céljából érkező látogatók vonatkozásában kezelt 

személyes adatok tekintetében az adatkezelés céljának, a kezelt adatok kategóriáinak, az adatkezelés időtartamának, az 

adatkezelés jogalapjának pontos meghatározását, valamint az adatfeldolgozó pontos megnevezését, és az adatok 

megismerésére jogosult körét az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

4.4.3. Kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetése 
 

Az adatkezelés célja: A Társaság, mint adatkezelő a balesetek megelőzése, a testi épség védelme érdekében, az 

esetleges szabálysértések, vagyon elleni bűncselekmények megelőzése céljából elektronikus megfigyelőrendszert 

üzemeltet. A Társaság a megfigyelés törvényi alapját az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet előírásainak 

figyelembevétele alapján új szabályként az érdekmérlegelési teszt (13. sz. melléklet), valamint adatvédelmi 

hatásvizsgálat készítésével alapozza meg. A felvételeket készítő rendszerek üzemeltetése, mint adatkezelés a GDPR 

előírásainak megfelelően adatkezelési nyilvántartásban kerül feltüntetésre. 

A Társaság az adatkezelési szabályzat hatályba léptetésével tudomásul veszi, hogy a felvételeknek a jogszabály 

szerinti kezelésével kapcsolatosan a bizonyítási teher az adatkezelőt terheli, és a munkavállalót a kamerás 

megfigyelőrendszer üzemeltetéséről a 4. sz. mellékletben, valamint a szabályzat 4. sz. melléklet részét képező 

sémarajzban, vendégeit az érvényben lévő előírások alapján az adatkezelést bemutató információs táblán (15. sz. 

melléklet) tájékoztatja. 



 

 

A Társaság elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag magánterületen, illetve a magánterületnek a közönség számára 

nyilvános részén / hajók területe / alkalmaz, ha ehhez a természetes személy kifejezetten hozzájárul. A hozzájárulás 

ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a 

magánterület közönség számára nyilvános részén elhelyezett ismertetés ellenére a területre bemegy, kivéve, ha a 

körülményekből egyértelműen más következik. 

A Társaságnál a megfigyelésre vonatkozó általános szabályok ismertetése vagyonvédelmi célzatú kamerák esetében: 

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. 

törvény alapján:   

Kép-, és hangfelvételt (a továbbiakban: felvétel) vagyonőr /illetve a vagyonvédelmet ellátó személy/ az elektronikus 

megfigyelőrendszer működése útján a következő feltételek betartásával kezelhet:  

 a kötelezettségeit meghatározó szerződés keretei között, 

 a szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítése céljából, 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti adatvédelmi jogok 

érvényesítése mellett, illetve 

 a vagyonvédelmi törvényben meghatározott korlátozó rendelkezések betartásával. 

Az elektronikus megfigyelő rendszernek felvételt is lehetővé tevő formája a következő esetekben alkalmazható:  

 az emberi élet, 

 a testi épség, a személyi szabadság védelme 

 a veszélyes anyagok őrzése 

 az üzleti, bank- és értékpapírtitok védelme, valamint 

 a vagyonvédelem érdekében. 

A Társaság kijelenti, hogy a kamerák üzemeltetése esetén a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve 

jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása, valamint az esetlegesen bekövetkező munkabalesetek 

rekonstruálása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges 

mértékű, és az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár.  

A felvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított tizenöt nap elteltével a Társaság megsemmisíti, 

illetve törli. 

A Társaság a felvételek készítésével kapcsolatosan vagyonvédelmicélzatú kamerák esetében az alábbi szabályokat 
alkalmazza: 



 

 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, az adatkezelés tartamán 

belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne 

törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a felvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a 

rendőrhatóságnak a Társaság lefoglalási jegyzőkönyv ellenében haladéktalanul átadja. Amennyiben megkeresésre 

attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvételt a Társaság 

megsemmisíti, ill. törli. 

A felvételt, valamint más személyes adatot csak az adatvédelmi szabályzat 5. sz. mellékletében feltüntetett, 

betekintésre jogosult személy jogosult ismerni, akinek közreműködése a jogsértő cselekmény megelőzése vagy 

megszakítása, valamint az információbiztonság helyreállítása érdekében mellőzhetetlen. A Társaság a felvételt, 

valamint személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok 

megismerésének okát és idejét is jegyzőkönyvben rögzíti. A felvétel megtekintéséhez, valamint zárolásához szükséges 

jegyzőkönyveket az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat 6., illetve 7. sz. melléklete tartalmazza. 

A Társaság a vásárlók számára megnyitott területeken, illetve üzemi területeken, munkaterületeken figyelemfelhívó 

jelzést, ismertetést (Adatkezelési tájékoztatót) helyez el a megfigyelt területen, jól látható helyen és olvashatóan, a 

területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon, a tájékoztatásra vonatkozó kötött 

tartalommal és szövegezéssel közérthető formában. A Társaság az adatkezelés során érvényesíti az adatvédelmi 

jogokat, továbbá betartja a meghatározott korlátozó rendelkezéseket, így nem alkalmaz kamerarendszert illemhelyen, 

öltözőben, orvosi szobában, annak előterében, munkaközi szünet eltöltésére szolgáló helyiségben, valamint 

közterületen. 

A Társaság a figyelemfelhívó táblák elhelyezésével az alábbi információkat közli: 

 a felvétel készítésének, tárolásának célja,  

 az adatkezelés jogalapja,  

 a felvétel tárolásának helye, 

 a tárolás időtartama, 

 rendszert alkalmazó (üzemeltető) személye, 

 az adatok megismerésére jogosult személyek köre, továbbá  

 adatok átadása esetlegesen adatfeldolgozónak, 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek az érintettek jogaira és 

érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezései. 



 

 

Betekintésre és 

mentésre jogosult 

személy neve  

Beosztása 
Jogosultság 

kezdetének dátuma 

Jogosultság 

megszűnésének dátuma 

Spányik Gábor Ügyvezető 
szabályzat hatályba 

lépésétől 

adott munkakörben 

történő foglalkoztatásáig 

    Selényi Lajos IT vezető 
szabályzat hatályba 

lépésétől 

adott munkakörben 

történő foglalkoztatásáig 

    Sabján Zoltán Informatikai ügyintéző 
szabályzat hatályba 

lépésétől 

adott munkakörben 

történő foglalkoztatásáig 

Dr. Erős László  Adatvédelmi tisztviselő 
szabályzat hatályba 

lépésétől 
megbízás fennállásáig 

 

A kamerás megfigyelő rendszerhez az alábbi dokumentumok kapcsolhatók: 

 Kamerák elhelyezéséről szóló sémarajz  

 Munkavállalói tájékoztató kamerarendszer üzemeltetéséről  

 Adatkezelési tájékoztató harmadik személyek részére 

 Jegyzőkönyv kamerás megfigyelőrendszerrel készült felvétel megtekintéséhez  

 Jegyzőkönyv kamerás megfigyelőrendszerrel készült felvétel zárolásához  

 Érdekmérlegelési teszt kamerarendszer üzemeltetéséről 

 Adatvédelmi hatásvizsgálat 

A kamerarendszer üzemeltetés során kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés céljának, a kezelt adatok 

kategóriáinak, az adatkezelés időtartamának, az adatkezelés jogalapjának pontos meghatározását, valamint az 

adatfeldolgozó pontos megnevezését, és az adatok megismerésére jogosult körét az adatbiztonsági és adatvédelmi 

szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

4.4.4. Honlapon keresztül történő adatkezelés 
 

Az adatkezelés célja: A Társaság az EU területén belül www.mahartpassnave.hu, www.maharttours.hu, 

www.mahartports.hu néven önálló honlapot üzemeltet, melynek célja törzsvásárlói rendszer üzemeltetése, jegy – és 

ajándék utalvány értékesítése, hírlevélre történő feliratkozás lehetőségének megteremtése a gyorsabb információcsere 

megteremtése érdekében, valamint a Társaság általános ismertségének növelése, illetve a vásárlói igények felkeltése.  



 

 

A regisztrációs adatok kizárólag a szolgáltatással kapcsolatosan használhatók fel, harmadik fél részére hozzájárulás 

nélkül nem adhatók át. A Társaság a regisztráció törlésére minden esetben lehetőséget biztosít, amely során a 

korábban felvett adatokat visszaállíthatatlanul törli. A Társaság a honlapon a GDPR szerinti adatvédelmi tájékoztatót 

helyez el, amely az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat 8. sz. mellékletben található.  

A honlapon elhelyezett nyilatkozatokat a honlap tartalmáért felelős személy (marketingvezető,  tours referens, kikötő 

vezető) naprakészen, és a külső felhasználó számára letölthetően tartja nyilván és az utolsó változat aktualizálásának 

időpontját feltünteti.  

A honlap üzemeltetés során kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés céljának, a kezelt adatok 

kategóriáinak, az adatkezelés időtartamának, az adatkezelés jogalapjának pontos meghatározását, valamint az 

adatfeldolgozó pontos megnevezését, és az adatok megismerésére jogosult körét az adatbiztonsági és adatvédelmi 

szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

4.4.5. Munkaviszony létesítésével kapcsolatos adatkezelések 
 

Az adatkezelés célja: A Társaságnál a munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja a munkaviszony létesítése, 

illetve fenntartása. A munkaviszony létesítése során személyes adatkezelésre az érintett személy 9.sz. mellékletben 

található írásbeli tájékoztatása után a humánpolitikai osztály munkavállalóinak, vezetőjének, valamint a Társaság 

ügyvezetőjének van jogosultsága.  Társaság a munkavállalóiról bér- és munkaügyi nyilvántartást vezet, mely a 

munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos adatait bérszámfejtésre, társadalombiztosítási és statisztikai 

adatszolgáltatásra, valamint az 1995. évi CXVII. törvény alapján munkáltatói adó megállapítással kapcsolatosan 

használja fel.  

 

A munkavállalótól a Társaság csak olyan nyilatkozat megtételét vagy adat közlését kéri, amely annak személyhez 

fűződő jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, fennállása vagy megszűnése szempontjából lényeges. Vele 

szemben csak olyan alkalmassági vizsgálatot alkalmaz, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely 

a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. 

 

A munkaviszony létesítésének meghiúsulása esetén az érintett kifejezett hozzájárulása, illetve jogszabályi előírás 

hiányában, továbbá, ha a Társaság jogos érdeke nem indokolja az adatok további megőrzését a felvételi eljárás során 

rögzített személyes adatokat a Társaság törli. 

 



 

 

A munkáltató a munkaviszony fennállása során jogszerűen kezelheti a munkavállaló, munkaviszonnyal összefüggő 

személyes adatait, továbbá – a munkavállaló előzetes tájékoztatása mellett – átadhatja azokat adatfeldolgozó számára. 

A munkaviszony keretében személyes adat akkor kezelhető, ha az adatkezelés a munkaviszony fenntartásához, 

megszüntetéséhez, az azzal kapcsolatos jog gyakorlásához vagy kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A 

munkaviszony létesítésére vonatkozó adatkezelési szabályok az irányadók abban az esetben, amennyiben a munkakör 

megváltozása vagy a fennálló munkaviszony egyéb elemeinek megváltozása miatt válik szükségessé a munkavállaló 

személyes adatainak pontosítása vagy kiegészítése. 

 

A Társaság munkavállalói munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységének koordinálására a munkáltatói jogkör 

gyakorlója, valamint a munkavállaló közvetlen felettese jogosult. A munkavégzéssel kapcsolatos, illetve egyéb, a 

munkaviszonyhoz köthető tevékenységhez kapcsolódó /szabadság/dokumentáció tárolása és vezetése a munkaügyi 

osztály munkavállalóinak feladata.  Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatosan a munkavállaló az 

alábbi személyekhez köteles fordulni tájékoztatás végett: 

 

- Munkaviszonnyal kapcsolatos kérdéskör: Humánpolitikai osztályvezető 

 

A Társaság a munkaviszony létesítésével kapcsolatosan kezelt személyes adatokat adatkezelési nyilvántartás 

felhasználásával vezeti, mely igény esetén a Társaság humánpolitikai osztályán megtekinthető. Ezen adatokat a 

felhasználás célját, a feldolgozás időtartamát illetően a belső ügykezelési és irattározási utasítás szerint csoportosítja és 

funkcionálisan eltérő jogosultsággal kezeli. 

 

A Társaság a munkaviszony létesítésével kapcsolatos dokumentumok kezelése során az alábbi szabályokat 
alkalmazza: 

A személyes adatokat tartalmazó iratok, /pl. bérlapok/ adathordozók, kizárólag anonimizált álnevesített módon /pl. 

zárt boríték, SSL titkosítás, VPN vonal stb./ továbbíthatók a címzett részére. Kivételt képeznek azok az elektronikus 

adattovábbítások, melyek tartalmi és formai elemeit jogszabály, vagy jogszabály felhatalmazása alapján hatóság írja 

elő, valamint a személyügyi szolgáltatás belső szervezeti egységei közötti adattovábbítás, amennyiben megfelelően 

biztosított a munkavállalói személyes adatok illetéktelen hozzáférés elleni védelme. Az így jelölt adattartalom 

esetében a Társaság gondoskodik az adatok védett kezeléséről oly módon, hogy azokhoz kizárólag a megismerési 

jogosultsággal rendelkezők, dokumentált módon férhessenek hozzá – elektronikus feldolgozás, továbbítás esetén, a 

rendelkezésre álló lehetőségek felhasználásával – technikai védelemmel is biztosítani kell. Az adatok az érintett 

életében csak akkor hozhatók nyilvánosságra, ha azt törvény elrendeli vagy ahhoz az érintett hozzájárult. 



 

 

A munkaviszony létesítés során kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés céljának, a kezelt adatok 

kategóriáinak, az adatkezelés időtartamának, az adatkezelés jogalapjának pontos meghatározását, valamint az 

adatfeldolgozó pontos megnevezését, és az adatok megismerésére jogosultak körét az adatbiztonsági és adatvédelmi 

szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

4.4.5.1.  Személyazonosító okmányok fénymásolásával kapcsolatos adatkezelés 
 

A Társaság az újonnan felvételre kerülő munkavállaló személyes közreműködése / jelenléte során ellenőrzi a 

munkavállaló személyazonosságát, de mivel az arcképes személyazonosító okmány fényképet is tartalmazó 

fénymásolata az egyén jelenléte nélkül alkalmatlan a természetes személyek azonosítására a fénymásolt 

személyazonosító okmányok tárolása nem történik. Személyi okmányok adatainak továbbítása kizárólag a pénzmosás 

és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján, ill. egyéb az 

ügyfél átvilágítási és azonosítási kötelezettséggel rendelkező szervezetek részére történhet. Ezen dokumentumok 

fényképpel ellátott másolatainak tárolása az átadás időtartamáig, de maximum az adatok felvételét követő 24 óráig 

lehetséges.  

 

A hatósági okmányokkal kapcsolatban kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés céljának, a kezelt adatok 

kategóriáinak, az adatkezelés időtartamának, az adatkezelés jogalapjának pontos meghatározását, valamint az 

adatfeldolgozó pontos megnevezését, és az adatok megismerésére jogosultak körét az adatbiztonsági és adatvédelmi 

szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

4.4.5.2. Erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatos adatkezelések 
 

A Társaság az Mt. 11. § (3)-(5) bekezdése értelmében egyes, védett információval rendelkező kollégák által 

betöltendő pozíciók betöltését erkölcsi bizonyítvány bemutatásához kötheti, egyéb esetben a munkavállaló felvételével 

kapcsolatos döntés meghozatalát ezen igazolás megléte nem befolyásolhatja.  

 

A bűnügyi személyes adatokkal kapcsolatban az adatkezelés céljának, a kezelt adatok kategóriáinak, az adatkezelés 

időtartamának, az adatkezelés jogalapjának pontos meghatározását, valamint az adatfeldolgozó pontos megnevezését, 

és az adatok megismerésére jogosult körét az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 



 

 

4.4.5.3. Egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos adatkezelések 
 

Az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos szenzitív adatot a Társaság kizárólag a cél eléréséhez szükséges mértékig 

kezel /igen - nem döntés/. A Társaság az egészségügyi alkalmasság eldöntése céljából egészségügyi szolgáltatóval 

szerződött, ezért a munkavállaló részletes egészségügyi adatait nem, csak az alkalmasság meglétét, vagy a leendő 

munkavállaló alkalmatlanságáról szóló döntéssel kapcsolatos dokumentumot kezel. Amennyiben a munkaviszony a 

jelentkező személy egészségügyi alkalmatlansága miatt meghiúsul, a Társaság munkaügyi osztálya az érintett adatait 

késedelem nélkül törli. Társaság az előzetes, az éves ismétlő, és a soron kívüli alkalmassági vizsgálatokat a 

munkaköri, szakmai, illetve személyi higiéniás alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998 

(V.24) NM rendelet előírásai alapján végezteti. 

Egészségügyi szolgáltató megnevezése: Dipol-Med Bt. 1114 Budapest, Bartók Béla u. 35. 

Az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatban az adatkezelés céljának, a kezelt adatok kategóriáinak, az adatkezelés 

időtartamának, az adatkezelés jogalapjának pontos meghatározását, valamint az adatfeldolgozó pontos megnevezését, 

és az adatok megismerésére jogosultak körét az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat 3. sz. melléklete 

tartalmazza. 

4.4.5.4. Munkára alkalmas állapot vizsgálata, alkoholszondás ellenőrzés 
 

A Társaság, mint munkáltató magánterületén a munkavállaló csak biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a 

munkavédelemmel kapcsolatos utasítások és előírások betartásával tartózkodhat és végezhet munkát. A munkavállaló 

köteles a munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy az mások, vagy saját testi épségét ne 

veszélyeztesse.  

A Társaság által kezelt objektumok teljes területén tilos a munkavállalóknak alkoholos befolyásoltság /nulla százalék/ 

vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt tartózkodniuk. Mivel ezen tudatmódosító szerek hatása alatt a 

munkaképesség nem biztosítható, a Munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény, valamint a munkavédelemről 

szóló 1993.évi XCIII. törvény alapján a munkáltató köteles meggyőződni róla, hogy a munkavállalók betartják-e az 

alkoholfogyasztás tilalmával kapcsolatos szabályokat. A munkáltató ellenőrzési gyakorlata nem járhat az emberi 

méltóság megsértésével, így a vizsgálat csak a Társaság munkavédelmi utasításával összhangban valósítható meg. A 

munkavállaló alkoholszondás ellenőrzését a munkavállaló közvetlen felettes végzi. A munkavállaló alkoholszondás 

ellenőrzésével kapcsolatos jegyzőkönyvet az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 10. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Az alkoholszondás ellenőrzésre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban az adatkezelés céljának, a kezelt adatok 

kategóriáinak, az adatkezelés időtartamának, az adatkezelés jogalapjának pontos meghatározását, valamint az 



 

 

adatfeldolgozó pontos megnevezését, és az adatok megismerésére jogosultak körét az adatbiztonsági és adatvédelmi 

szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

4.4.6. Magánterületen készített fotó illetve video és hangfelvételek készítése 
 

Adott személyekről készített fénykép-, hang, - ill. videofelvétel személyes adatnak minősül, amelynek elkészítéséhez 

és felhasználásához – törvényi felhatalmazás eseteit kivéve – az érintett személy hozzájárulása szükséges. A Társaság 

a munkavégzés során alkalmazott technológiáról, a munkafolyamatok bemutatásáról, a vállalat keretein belül 

szervezett eseményekről tájékoztató, illetve reklámfilmet, valamint fotókat készíthet, melyen a Társaság 

munkavállalói szerepelnek. A munkavállalókat a Társaság nem kötelezi a felvételeken történő szereplésre, ez 

kizárólag a munkavállaló egyéni döntése. A munkáltató kijelenti, hogy a felvételek készítésének célja nem a 

munkavállaló munkavégzés közbeni tevékenységének megfigyelése, és a munkavállalót nem ábrázolja negatív 

formában. A Társaság biztosítja, hogy a felvétel nem sérti a munkavállaló személyhez fűződő, a jó hírnév, a becsület, 

illetve az emberi méltóság védelméhez fűződő jogait. 

A Társaság által készített fotó vagy video, illetve hangfelvétel hozzájáruló nyilatkozatát jelen tájékoztató 11. sz. 

melléklete tartalmazza.  

 

A fotó-, videó- és hangfelvétel készítésre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban az adatkezelés céljának, a 

kezelt adatok kategóriáinak, az adatkezelés időtartamának, az adatkezelés jogalapjának pontos meghatározását, 

valamint az adatfeldolgozó pontos megnevezését, és az adatok megismerésére jogosult körét az adatbiztonsági és 

adatvédelmi szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

4.4.7. E-mailben, személyes úton vagy állásközvetítő vállalkozás útján bejuttatott önéletrajzok adatainak 
kezelése 
 

 A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy hirdetés, állásbörze, egyéb ismertető alapján az aktuális állásajánlatokról 

értesülő leendő munkavállaló elektronikus, levélpostai, vagy személyes úton is beadhassa jelentkezését a Társaság 

humánpolitikai osztályára. Az adatkezelés célja a munkavállalói létszám optimalizálása megfelelő kompetenciákkal 

rendelkező munkavállalók foglalkoztatásával. A tárolt önéletrajzokat a Társaság érkeztetési dátummal és betekintési 

jogosultsággal látja el és bizalmas adatként kezeli.  

 

A Társaság a beérkező önéletrajzokat kategorizálja, a közvetetten, munkaerő-közvetítő vállalkozás által beküldött 

önéletrajzokat az elbírálás időpontjáig kezeli, majd ezt követően megsemmisíti, és a pályázó részére a megsemmisítés 

tényéről írásos tájékoztatót nyújt. 



 

 

 

Az önéletrajzok adatainak kezelésére vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban az adatkezelés céljának, a kezelt 

adatok kategóriáinak, az adatkezelés időtartamának, az adatkezelés jogalapjának pontos meghatározását, valamint az 

adatfeldolgozó pontos megnevezését, és az adatok megismerésére jogosult körét az adatbiztonsági és adatvédelmi 

szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

4.4.8. Marketing célú adatkezelés 
 

A Társaság a felhasználó partnerek számának növekedéséért, a vállalkozás egységes arculatának kialakítására, 

valamint a szolgáltatás minőségének garantálására egységes marketing stratégiát folytat annak érdekében, hogy a 

vállalkozás jól szabályozott rendszerré álljon össze. A MAHART PassNave marketing sikeres működésének alapja, 

hogy segíti leendő és meglévő partnereit valamint utasait üzleti lehetőségekkel és folyamatos partnergondoskodással. 

Az Társaság által biztosított rendszer megbízható, egységes és rendezett. 

 

A Társaság marketingtevékenysége során ismertsége bővítésének érdekében személyes adatot gyűjthet, melyet 

statisztikai vagy marketing célokra a Társaság működése során felhasználhat. 

 

A marketing tevékenységgel kapcsolatban az adatkezelés céljának, a kezelt adatok kategóriáinak, az adatkezelés 

időtartamának, az adatkezelés jogalapjának pontos meghatározását, valamint az adatfeldolgozó pontos megnevezését, 

és az adatok megismerésére jogosult körét az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

4.4.9. Üzleti partnerek pénzügyi adatainak rögzítése 
 

A Társaság által kiállított számlák a törvényi előírások szerinti kellékekkel ellátva kerülnek kiállításra.  

Mivel a Társaság ügyfélkapcsolatba elsősorban magánszeméllyel kerül így a számlakiállítás során a GDPR által 

meghatározott személyes adatot kezelhet. A Társaság a GDPR előírásai alapján a természetes személy, egyéni 

vállalkozó magánszemély, az őstermelő, ill. az áfa alany magánszemély adatait személyes adatként, a jogi személy 

társaság magánszemély képviselőjének a befogadott számlák mellékleteként szerepeltetett szállítási bizonylaton /pl. 

tehergépjármű sofőr szállítólevél/ vagy teljesítésigazoláson szereplő személy adatait is személyes adatként kezeli. 

Beszállítótól érkező számlák, illetve számlamellékletek kezelése során a Társaság a jelen szabályzat 16. sz. 

mellékleteként csatolt dokumentumban tájékoztatja partnereit a GDPR szerint folytatott, üzleti kapcsolattartás során 

kezelt személyes adatok köréről és az adatkezelés módjáról. 

 



 

 

Az üzleti partnerek adatainak kezelésére vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban az adatkezelés céljának, a 

kezelt adatok kategóriáinak, az adatkezelés időtartamának, az adatkezelés jogalapjának pontos meghatározását, 

valamint az adatfeldolgozó pontos megnevezését, és az adatok megismerésére jogosult körét az adatbiztonsági és 

adatvédelmi szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

4.4.10. Közösségi médiában történő adatkezelés 
 

A Társaság üzemeltet hivatalos oldalt a közösségi médiában tevékenységének bemutatására, a potenciális 

érdeklődőkkel közösségi oldalon történő kapcsolatfelvétel nem valósul meg. A Társaság a közösségi média 

használatára vonatkozó belső szabályzatában/utasításában felhívja munkavállalói figyelmét a közösségi oldalakon, a 

Társaság logójának megjelenítésével, illetve a szabad véleménynyilvánítás határain túl mutató, a Társaság hírnevét 

csorbító megnyilvánulások tilalmára. 

A közösségi oldalakon található marketing célú fotók, videók a Társaság munkavállalóinak előzetes tájékoztatása után 

kerülnek a közösségi oldalon továbbításra, ill. publikálásra.  

 

A Társaságunk által használt közösségi oldalak használata során mindenkori szolgáltató cég gyűjti, tárolja és használja 

a megadott adatokat, melyet Társaság nem tud befolyásolni. Ugyanez érvényes a közösségi médiába feltöltött fotókra 

ill. videotartalomra is. Ennek használata során a jogokat a közösségi média szolgáltatója gyakorolja. 

A szolgáltatást az alábbi székhelyű vállalatok nyújtják: 

Facebook INC (1601 S.California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ) 

Google INC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) 

 

A szolgáltatás igénybevétele során a látogató ottani profilja, vagy az úgynevezett közösségi plug-in bővítmények által 

a szolgáltató személyes adatokat tárol, melyek egy harmadik fél weboldala segítségével jelennek meg. Ha a 

Társaságunk weboldalán található oldalt nyitja meg, akkor a böngésző közvetlen kapcsolatot teremt a vállalat 

szervereivel. A plug-in bővítmények tartalma innen közvetlenül az látogató böngészőjére, majd a weboldalra kerül, 

így Társaságunk nem tudja befolyásolni azon adatok terjedelmét, melyeket az adott vállalatok gyűjtenek a plug-in 

bővítmények segítségével. 

 

Társaságunk a jelenleg rendelkezésre álló információk segítségével az alábbi tájékoztatást nyújtja: 

A plug-in bővítmények integrálása révén a mindenkori szolgáltatók megkapják azt az információt, hogy internetes 

oldalunkon egy bizonyos oldalt a látogató megnyitott. Ha a látogató már bejelentkezett az adott szolgáltatóhoz, akkor 

hozzárendelheti látogatását a látogató ottani fiókjához. Ha interakciót hajt végre a plug-in bővítmények használata 



 

 

során, a böngésző a megfelelő információt továbbítja a mindenkori szolgáltatónak, mely azt tárolja. Ha a látogatónak 

nincs felhasználói fiókja a szolgáltatók valamelyikénél, akkor is fennáll annak a lehetősége, hogy tudomást szereznek 

a látogatók IP címéről.  

Nem zárható ki, hogy Társaságunk weboldalának bármely látogatóját a megnyitott URL és az IP címe alapján nyomon 

követik az említett szolgáltatók akkor is, ha látogató nem kattintott a plug-in bővítményekre és nincs felhasználói 

fiókja az említett szolgáltatóknál. 

Ezen szolgáltatók által végzett adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, valamint az adatok további felhasználásáról az 

alábbi adatvédelmi szabályzatok nyújtanak tájékoztatást: 

 Facebook: https:// hu-hu.facebook.com/privacy/explanation 

 Google: https:// policies.google.com/privacy?hl=hu 

 

4.4.11. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII törvény 
előírásainak teljesítésével kapcsolatos adatkezelés 
 

A Társaság többségi tulajdonosa a Magyar Állam (tulajdonosi joggyakorló: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.) , 

melyre tekintettel a címben hivatkozott törvény 2. § (1) pontja értelmében a Társaság kezeli és közzéteszi az 

ügyvezetőnek, valamint a felügyelőbizottsági tagoknak  

- a nevét,  

- tisztségét vagy munkakörét,  

- munkaviszonyban álló személy esetében a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli 

juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, valamint az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés 

alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát, 

- megbízási díját, 

- megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat, 

- a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat. 

Adatkezelés célja: törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése. 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.törvény 

vonatkozásában kezelt személyes adatokkal kapcsolatban az adatkezelés céljának, a kezelt adatok kategóriáinak, az 

adatkezelés időtartamának, az adatkezelés jogalapjának pontos meghatározását, valamint az adatfeldolgozó pontos 

megnevezését, és az adatok megismerésére jogosult körét az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat 3. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

 



 

 

4.4.12. Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó adatkezelés 
 

Az adatkezelés célja: A Társaság a személyes adatokat a Közbeszerzés Támogató Rendszerben az egyes közbeszerzési 

eljárásokkal kapcsolatban megjelenített dokumentumoknak a Kbt. 39. § (1) bekezdés rendelkezései szerinti 

elektronikus úton való közvetlen, korlátlan, teljes körű és térítésmentes elérése érdekében, valamint az adott 

közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötni kívánt szerződés teljesítésére való alkalmasság ellenőrzése 

érdekében kezeli. 

 

Az adatkezelés jogalapja  

a) A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a 

továbbiakban: Kbt.) 69. § (14) bekezdése alapján az ajánlatkérő jogosult a kizáró okok fenn nem állása és az 

alkalmasság megítélése céljából az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben megnevezett személyek természetes 

személyazonosító adatait, valamint képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra 

és gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó adatait kezelni. A kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése 

keretében - a külön jogszabályban foglalt igazolási szabályok szerint - a büntetlen előéletre vonatkozó adatról hatósági 

igazolás is kérhető. A kizáró okok hiányának igazolásához benyújtandó, külön jogszabályban foglalt nyilatkozat 

gazdasági, valamint szakmai kamara előtt annak tagja által tett nyilatkozat is lehet. 

b) A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, az adatkezelő jogos érdeke.   

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

a) A Társaság a közbeszerzési eljárással kapcsolatban természetes személyek, egyéni vállalkozók tekintetében (a 
továbbiakban: Érintett) az alábbi személyes adatokat, a közbeszerzési eljárás jogszerű lefolytatása, az ajánlattevő 
alkalmasságának megállapítása, kizáró okok fenn nem állása, valamint az ajánlat értékelése érdekében a GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés c) pont alapján kezeli, a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat tartalma szerint: 

Érintett Az érintettről kezelt személyes adat 

Ajánlattevő alkalmasságának igazolásában 
részt vevő személy, kizárási okok fenn nem 
állása megállapítása céljából kezelt személyes 
adatokkal érintett személy 

Név, cím, természetes személyazonosító adatok, végzettség, 
képzettség, szakmai gyakorlat ideje, időszaka, önéletrajzban 
megadott egyéb személyes adatok, rendelkezésre állási nyilatkozat, 
köztestületi tagságra, gazdasági társaságban fennálló tagságra 
vonatkozó adatok, aláírás 

b) A Társaság a közbeszerzési eljárással kapcsolatban Érintett alábbi személyes adatait a közbeszerzési eljárás 

jogszerű lefolytatása, kapcsolattartás és okirati hitelesség biztosítása céljából, továbbá szerződés előkészítése céljából, 

a GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont alapján kezeli a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat tartalma szerint:  



 

 

Érintett Az érintettről kezelt személyes adat 

Ajánlattevő (ha természetes személy vagy 
egyéni vállalkozó) 

Név, székhely/lakcím, nyilvántartási szám (egyéni vállalkozó 
esetén), adószám, bankszámlaszám, telefonszám, faxszám, e-mail 
cím, aláírás, további, az aláírási címpéldányon/aláírás mintán 
szereplő személyes adatok  

Közös ajánlattétel esetén: konzorciumvezető, 
konzorcium tag (ha természetes személy vagy 
egyéni vállalkozó) 

Név, székhely/lakcím, nyilvántartási szám (egyéni vállalkozó 
esetén), adószám, bankszámlaszám, telefonszám, faxszám, e-mail 
cím, aláírás, további, az aláírási címpéldányon/aláírás mintán 
szereplő személyes adatok 

Ajánlattevő képviselője Név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, személyigazolvány 
szám, aláírás, további, az aláírási címpéldányon/aláírás mintán 
szereplő személyes adatok 

Kapcsolattartó Név, beosztás, cím (lakcím/ székhely/levelezési cím), telefonszám, 
e-mail cím, faxszám, aláírás  

Kivitelező nyilatkozatra jogosult képviselője Név, cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, aláírás 

Kivitelező felelős műszaki vezetője Név, cím (lakcím/székhely), telefonszám, faxszám, e-mail cím, 
aláírás  

Meghatalmazott Név, lakcím, személyazonosító igazolvány szám, aláírás 

Tanú Név, lakcím, aláírás 

c) A közbeszerzési eljárásban további személyes adatok kezelésére is sor kerülhet, amennyiben az ajánlattevő 

ezeket az ajánlat részeként ajánlatkérővel közli. 

d)  A személyes adatok kezelésére az alábbiak szerint kerül sor: 

- A közbeszerzési eljárás lefolytatására, így a személyes adatok kezelésére az elektronikus közbeszerzés 

rendszerben (a továbbiakban: EKR) kerül sor.  

- A közbeszerzési eljárással összefüggésben keletkezett papír alapú dokumentumok iktatására az iratkezelési 

rendszerben kerül sor: Az iratkezelési rendszerben rögzítésre kerülhet a név, lakcím/székhely, adószám/adóazonosító 

jel, természetes személy esetén a születési hely, idő, anyja neve. 

e)  Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik. 

f) A személyes adatok forrása az ajánlattevő. 

g)  A személyes adatokat az EKR használatára feljogosított, a közbeszerzési eljárásban közreműködő személyek 

ismerhetik meg. 

Adattovábbítás  



 

 

a) Az EKR-ben kezelt adatokat az EKR fenntartására és üzemeltetésére az elektronikus közbeszerzési rendszer 

üzemeltetését és fenntartását végző gazdasági társaság kijelöléséről szóló 27/2017. (XI. 6.) MvM rendeletben kijelölt 

NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-297946, 1066 Budapest, 

Mozsár utca 16., a továbbiakban NEKSZT Kft.) e feladatának ellátásával összefüggésben kezeli. 

b) A Társaság a személyes adatok kezelése során közbeszerzési tanácsadó közreműködését veszi igénybe.  

c) A Társaság a Kbt.-ben foglalt közzétételi kötelezettsége teljesítése során személyes adatokat tesz közzé a Kbt. 

rendelkezéseinek megfelelően. 

d) A Kbt. 46. § (3) bekezdése alapján a Társaság, mint ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy 

jogszabályban feljogosított más szerv kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre 

elektronikus úton hozzáférést biztosítani. 

e) A Társaság, mint ajánlatkérő jogosult közbeszerzési eljárással kapcsolatban az adatkezelő által kezelt 

személyes adatok megismerésére, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések meghozatalával kapcsolatos 

kezelésére. 

f) A személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére – 

jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek, kivételével, 

akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot – a fentieken túl nem kerülnek továbbításra. 

 

Az adatkezelés időtartama 

Társaság az érintett adatait az alábbi időtartamban kezeli: 

- A közbeszerzési eljárással kapcsolatos papír alapú dokumentumokat Társaság a hatályos iratkezelési 

szabályzat alapján, az irattári tervben meghatározott időtartamig őrzi ezt követően selejtezésre, megsemmisítésre 

kerülnek; 

- Az EKR-ben kezelt személyes adatokat Társaság a Kbt. 46. § (2) bek.-ben és 152. § (2) bek.-ben 

meghatározott ideig őrzi, ezt követően az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével 

kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. archiválja őket. 

Érdekmérlegelés teszt 

a) A Társaság jogos érdeke: a közbeszerzési eljárás jogszerű lefolytatása, ajánlattevők azonosítása, a megfelelő 

kommunikáció biztosítása, közbeszerzési eljárással kapcsolatos szerződés előkészítése. 

b) Érintett jogos érdeke: magánszféra védelme. 

c) Érdekmérlegelési teszt: A Társaság közbeszerzési eljárás lefolytatásához fűződő érdeke áll szemben az 

Érintett azon érdekével, mely szerint személyes adatai harmadik személyhez továbbítása a lehető legszűkebb körben 

történjen. A közbeszerzési eljárás lefolytatásához elengedhetetlen az ajánlatkérő, az ajánlat szerinti közreműködők 



 

 

azonosítása, a kapcsolattartás, továbbá a nyertes ajánlattevővel kapcsolatban a szerződés előkészítése. A személyes 

adatok kezelésére kizárólag a közbeszerzési eljárással kapcsolatban kerül sor, a lehető legminimálisabb adatkörben, az 

ahhoz való hozzáférés korlátozott, az adatkezelés időtartama szabályozott, ezért az adattakarékosságra, célhoz 

kötöttségre, adatbiztonságra vonatkozó GDPR szerinti alapelvnek megfelel, az adatkezelés jogszerű és indokolt. 

 

A közbeszerzési eljárások vonatkozásában megvalósuló személyes adatkezelésekről szóló tájékoztatót az adatvédelmi 

és adatbiztonsági szabályzat 17. sz. melléklete tartalmazza. 

 

4.4.13. Jegykiadó automata működtetése során megvalósult adatkezelés 
 

A Társaság a menetjegy értékesítő automatagépeken keresztül nyújtott szolgáltatást igénybevevő vásárlók részére a 

számviteli előírásoknak megfelelő bizonylatot köteles kiállítani. A számla kiállításához a számviteli jogszabályokban 

meghatározott kötelező személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek, amelyeket a számla kibocsátását igénylő 

vásárlók a regisztráció során megadni kötelesek.  

 

A személyes adatok kezelése során a Társaság a jelen szabályzat 19. sz. mellékleteként csatolt dokumentumban 

tájékoztatja partnereit a GDPR szerint folytatott, menetjegy értékesítő automata igénybevétele során kezelt személyes 

adatok köréről és az adatkezelés módjáról. 

 

A menetjegy értékesítő automata igénybevétele során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban az adatkezelés 

céljának, a kezelt adatok kategóriáinak, az adatkezelés időtartamának, az adatkezelés jogalapjának pontos 

meghatározását, valamint az adatfeldolgozó pontos megnevezését, és az adatok megismerésére jogosult körét az 

adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

4.4.14. Utazási feltételek megszegéséhez kapcsolódó pótdíj fizetés során megvalósult adatkezelés 
 

Az adatkezelés célja: A Társaság jogosult az utazási feltételeket megszegő utas azonosításához, illetve az utazási 

kedvezmények jogosultságának ellenőrzéséhez szükséges személyes adatok megismerésére a jegyzőkönyv felvétele, 

illetve az esetleges pótdíj megfizetéséhez szükséges számviteli bizonylat kiállítása céljából. 

 

A Társaság az érintettet a személyes adatainak kezeléséről a jegyzőkönyvben, illetve pótdíj fizetéshez kapcsolódó 

számviteli bizonylaton tájékoztatja a következők szerint: 

„Tájékoztatjuk, hogy a pótdíjfizetési kötelezettség előírása során rögzített személyes adatait a MAHART PassNave Kft. 

(1056 Budapest, Belgrád rakpart, Nemzetközi Hajóállomás) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Általános 



 

 

Adatvédelmi Rendeletében meghatározott szabályok, valamint az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatában 

rögzített elvek alapján kezeli.”  

 

A jegyzőkönyv felvétele, illetve az esetleges pótdíjról szóló számviteli bizonylat kiállítása során kezelt személyes 

adatokkal kapcsolatban az adatkezelés céljának, a kezelt adatok kategóriáinak, az adatkezelés időtartamának, az 

adatkezelés jogalapjának pontos meghatározását, valamint az adatfeldolgozó pontos megnevezését, és az adatok 

megismerésére jogosult körét az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

4.4.15. A magyar állampolgársággal nem renelkezők Magyarországra történő belépése során megvalósuló 
adatkezelés  
 

A Társaság többségi állami tulajdonú társaságként a Duna magyarországi, így különösen budapesti szakaszán 

kikötőüzemeltetési tevékenységet is végez, amely szolgáltatást a külföldi utazásszervezők által üzemeltetett 

szállodahajók is igénybe veszik. A szállodahajókra szervezett utazások esetenként budapesti városnézést is 

tartalmaznak. A külföldi zászló alatt nyilvántartásba vett szálloda- és egyéb hajó elhagyásának esetére a magyar 

állampolgársággal nem rendelkezők Magyarországra történő belépésének szabályai vonatkoznak a járványügyi 

készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet értelmében. 

 

A Társaság a vele szerződéses kapcsolatban álló, szálloda- és egyéb hatót üzemeltető utazásszervező társaságok nem 

magyar állampolgár utasai részére a Magyarországra történő belépést a fentebb hivatkozott Korm. rendelet 6. § (2) 

bekezdés i) pontjának alapján kérelmet terjeszthet elő az illetékes hatóságok részére a beutazási korlátozások alóli 

mentesítés vonatkozásában. A kérelemnek kötelező melléklete az utaslista, amely a Magyarország területére belépni 

szándékozó magánszemélyek meghatározott személyes adatait tartalmazza. A Társaság a kérelem szerinti személyes 

adatok kezeléséről adatvédelmi tájékoztatót tesz közzé, amelyet az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat 21. sz. 

melléklete tartalmaz. 

 

A szálloda- és egyéb hajó beléptetéséhez szükséges kérelem elbírálása során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban 

az adatkezelés céljának, a kezelt adatok kategóriáinak, az adatkezelés időtartamának, az adatkezelés jogalapjának 

pontos meghatározását, valamint az adatfeldolgozó pontos megnevezését, és az adatok megismerésére jogosult körét 

az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 

4.4.16. Nyilvántartás a Társaság által történő adatkezelésről  
 



 

 

A Társaság a GDPR 30. cikk (1) bekezdés alapján az adatkezelésekről és a hozzájuk kapcsolódó adattovábbítási 

folyamatról adatkezelési nyilvántartást vezet, mely az adatvédelmi szabályzat 3. sz. mellékletében található.  

 

4.4.17. Adattovábbítás 
4.4.17.1. Adatfeldolgozó igénybevétele belföldre történő adattovábbítás esetében 
 

A Társaság a munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából, az adatszolgáltatás céljának 

megjelölésével, a munkavállalók személyes adatait adatfeldolgozó számára átadhatja, amelyről a munkavállalókat 

előzetesen tájékoztatja. 

Ilyen esetben a Társaság határozza meg az általa megbízott adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával 

kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások keretei között. Az adatkezelési 

műveletekre vonatkozó szabályzatok jogszerűségéért és jelen szabályzat előírásainak történő megfelelőségéért a 

Társaság, illetve az adatkezelő szervezet vezetője egyetemlegesen felelős. 

 Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat 

kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatja fel, és ezek felhasználásával saját céljára adatfeldolgozást nem 

végezhet, továbbá köteles a személyes adatokat a Társaság rendelkezései szerint tárolni és megőrizni. 

 

 A Társaságnak az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződéseit írásba kell foglalnia. A szerződésnek tartalmaznia kell 

minden olyan információt, amely a személyes adatok kezelése szempontjából releváns, így különösen a kezelendő 

adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, az adatfeldolgozás célját, a kezelendő adatok biztonságával 

kapcsolatos elvárásokat, az adatok kezelésének ellenőrzési lehetőségét. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan 

szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben akár közvetett, akár közvetlen 

módon érdekelt. A szerződés kidolgozása során biztosítani kell az adatvédelmi tisztviselő véleményezési jogát. 

 

Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során további adatfeldolgozót a Társaság rendelkezései alapján vehet 

csak igénybe. Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót kíván megbízni egyes adatfeldolgozási 

műveletek elvégzésével, ehhez a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulására van szükség. Az adatkezelésben érintettek 

vonatkozásában olyan szerződéses kötelezettségeket kell meghatározni, amely az adatkezelés teljes folyamatában és 

az adat teljes életciklusára biztosítja a megfelelő védelmi szintet. A szerződés kidolgozása során biztosítani kell az 

adatvédelmi tisztviselő véleményezési jogát. Az adatfeldolgozói szerződésmintát az adatbiztonsági és adatvédelmi 

szabályzat 12. sz. melléklete tartalmazza. Az adatfeldolgozói tevékenység során átadott személyes adatok 

kategóriáit, valamint az adatkezelő megnevezését az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat 3. sz. melléklete 

tartalmazza. 



 

 

A Társaság tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozó vállalkozásokat veszi igénybe. 

 

Tevékenység Adatfeldolgozó 

Bérszámfejtési, társadalombiztosítási és cafeteria 

ügyintéző 

Konto-Roll Management Kft. 1139 Budapest, Váci út 85. 

Humánerőforrás menedzsment Accace Hungary Kft. 1132 Budapest, Váci út 30. 

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltató Proto Prevent Kft. 1087 Budapest, Kerepesi út 29/C. 

Weboldal és szoftverfejlesztő GBart Design Stúdió Kft. Budapest, Frankel Leo u. 45. 

Complog MRC Kft. Budapest, Varjú u. 48. 

 

4.4.17.2. Külföldre történő adattovábbítás 
 

Személyes adatot a Társaság harmadik országban működő adatkezelő részére akkor továbbíthat, ha ehhez az érintett 

személy kifejezetten hozzájárult vagy a harmadik országban biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. 

Ennek alapján az EGT országokba történő adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarországon belüli 

adattovábbításra kerülne sor. A külföldi (EGT tagállamon kívüli) adattovábbítás az Infotv. 8. § (1) –(2) bekezdésében 

meghatározott jogelvek alapján, az EU előírások szerint nemzetközi modellszerződés alkalmazásával történik. A 

szerződést a jelen szabályzat 18. számú melléklete tartalmazza. 

 

4.4.17.3. Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció 
 

Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa, figyelemmel annak jellegére, 
hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve, akkor a Társaság az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a 
tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik.  

Nem kell azonban hatásvizsgálatot lefolytatni, ha a Társaság olyan adatkezelési tevékenységet folytat, amely a 
felügyeleti hatóság által közzétett azon adatkezelési tevékenységek jegyzékében szerepel, amelyekre hatásvizsgálat 
lefolytatása nem kötelező.  

Olyan. egymáshoz hasonló típusú adatkezelési műveletek, amelyek egymáshoz hasonló magas kockázatokat 
jelentenek, egyetlen hatásvizsgálat keretei között is értékelhetők. /14. sz. melléklet/ 

Az adatvédelmi hatásvizsgálatot – többek között – az alábbi esetekben kell elvégezni:  

• természetes személyekre vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres és kiterjedt értékelése, 
amely automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapul, és amelyre a természetes személy 



 

 

tekintetében joghatással bíró vagy a természetes személyt hasonlóképpen jelentős mértékben érintő 
döntések épülnek;  

• a személyes adatok különleges kategóriái, vagy a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó 
határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó Személyes Adatok nagy számban történő kezelése; vagy  

• nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése.  

Az adatvédelmi hatásvizsgálatot a magas kockázatra tekintettel különösen az alábbi esetekben szükséges lehet 
elvégezni:  

• Értékelés és pontozás esetén (például profilozás, hitelbírálat, pénzmosás elleni adatkezelés, marketing, 
viselkedéselemzés);  

• Joghatással bíró vagy hasonló jelentős hatással járó automatizált döntéshozatal;  

• Módszeres megfigyelés és ellenőrzés (például munkahelyi hálózat, nyilvános helyen megfigyelése);  

• Különleges adatok vagy fokozottan személyes jellegű adatok kezelése (például egészségügyi adatok, 
pénzügyi adatok, elektronikus kommunikáció megfigyelése);  

• Nagy számban kezelt adatok (például nagymértékű adatkezelési műveletek érintett adatalanyok 
számossága, kezelt adatok mennyisége, változatossága, adatkezelés időtartama, állandó jellege, földrajzi 
kiterjedtsége);  

• Összekapcsolt adatállományok (például eltérő célból vagy eltérő adatkezelő által kezelt személyes adatok 
egy helyen történő kezelése);  

• Kiszolgáltatott személyek adatai (például munkavállalók); 

• Új technológia vagy innovatív alkalmazások (például dolgok internete);  

• Az Adatkezelés megnehezíti az Érintettek számára a jogaik gyakorlását (például bankkártya csalás elleni 
referencia adatbázis).  

A hatásvizsgálat kiterjed legalább az alábbi pontokra:  

• a tervezett adatkezelési műveletek módszeres leírására és az adatkezelés céljainak ismertetésére, beleértve 
adott esetben a Társaság által érvényesíteni kívánt jogos érdeket;  

• az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági vizsgálatára;  

• az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálatára; és  

• a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatására, ideértve a személyes adatok védelmét és a 
GDPR-rel való összhang igazolását szolgáló, az érintettek és más személyek jogait és jogos érdekeit 
figyelembe vevő garanciákat, biztonsági intézkedéseket és mechanizmusokat.  



 

 

A Társaság által végzett adatkezelési műveletek hatásainak értékelése során megfelelően figyelembe kell venni, hogy 
a Társaság teljesíti-e az általa jóváhagyott magatartási kódexek előírásait.  

A hatásvizsgálatot nem kell lefolytatni, ha  

 a Társaságra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges vagy közérdekű, vagy a 
Társaságra, mint adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges adatkezelés jogalapját uniós vagy az adatkezelőre alkalmazandó tagállami jog írja 
elő, és  

 e jog a szóban forgó konkrét adatkezelési műveletet vagy műveleteket is szabályozza, valamint  

 e jogalap elfogadása során egy általános hatásvizsgálat részeként már végeztek adatvédelmi hatásvizsgálatot, 
kivéve, ha a tagállamok az adatkezelési tevékenységet megelőzően ilyen hatásvizsgálat elvégzését 
szükségesnek tartják.  

Előzetes konzultáció 

Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a 
személyes adatok kezelését megelőzően a Társaság konzultál a felügyeleti hatósággal.  

Ha a felügyeleti hatóság véleménye szerint a tervezett adatkezelés megsértené a GDPR-t – különösen, ha a Társaság a 
kockázatot nem elégséges módon azonosította vagy csökkentette –, a felügyeleti hatóság a Társaságnak – és adott 
esetben az Adatfeldolgozónak – legkésőbb a konzultáció iránti megkeresés kézhezvételétől számított nyolc héten belül 
írásban tanácsot ad, továbbá gyakorolhatja a GDPR szerinti hatásköreit (utasíthatja a Társaságot és az 
Adatfeldolgozót, hogy a szükséges tájékoztatást a részére megadja, vizsgálatot folytathat le adatvédelmi auditok 
formájában stb.).  

Az előzetes konzultációra nyitva álló határidő – a tervezett adatkezelés összetettségétől függően – hat héttel 
meghosszabbítható. A felügyeleti hatóság a megkeresés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a 
Társaságot – vagy adott esetben az Adatfeldolgozót – a meghosszabbításról és a késedelem okairól.  

A felügyeleti hatóság felfüggesztheti az írásbeli tanács adására vonatkozó időtartamot, valamint a hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó időtartamot arra az időtartamra, amíg a felügyeleti hatóság nem jut hozzá azokhoz az 
információkhoz, amelyeket adott esetben a konzultáció céljából kért.  

A Társaság a felügyeleti hatósággal folytatott konzultáció során a felügyeleti hatóságot tájékoztatja:  

 adott esetben az adatkezelésben részt vevő Adatkezelő, közös Adatkezelők és Adatfeldolgozók 
feladatköreiről, különösen vállalkozáscsoporton belüli Adatkezelés esetén;  

 a tervezett adatkezelés céljairól és módjairól;  

 az érintettek a GDPR értelmében fennálló jogainak és szabadságainak védelmében hozott intézkedésekről és 
garanciákról;  

 adott esetben, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről; / amennyiben kinevezésre került / 



 

 

 az adatvédelmi hatásvizsgálatról. 

 

4.5. Az adatvédelem rendszere, felelősség 

4.5.1. A Társaság ügyvezetése 
 

A Társaság ügyvezetője felelős a Társaság adatkezelésének jogszerűségéért. A Társaság sajátosságainak figyelembe 
vételével az ügyvezető meghatározza az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő 
tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt. 

Az ügyvezető az adatvédelemmel kapcsolatosan: 

a) felelős az érintettek jogszabályokban meghatározott jogainak gyakorlásához szükséges feltételek biztosításáért, 

b) felelős a Társaság által kezelt szeméyes adatok védelméhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek 
biztosításéért, 

c) felelős az adatkezelésre irányuló ellenőrzés során esetlegesen feltárt hiányosságok vagy jogszabálysértő 
körülmények megszüntetéséért, a személyi felelősség megállapításához szükséges eljárás kezdeményezéséért, illetve 
lefolytatásáért, 

d) személyes adatkezelési vizsgálatot rendelhet el, 

e) felelős az érintetti kérelmek teljesítéséért, 

f) képviseli a Társaságot a külső szervektől és személyektől érkező, a Társaság személyes adatokat érintő 
adatkezelésével összefüggő megkeresések tekintetében, 

g) elkészítteti és biztosítja a naprakészségét a Társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának, 

h) biztosítja, hogy a Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozók szolgáltatásait vegye igénybe, amelyek a személyes 
adatok kezelését a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával végzik, 

i) kialakítja a Társaság adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályait, 

j) kijelöli a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogosultságokat és ellenőrzi ezek betartását. 

4.5.2. A Társaság munkavállalói 
 

a) Munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, 
továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy történjen, hogy jogosulatlan személy részére ne legyen 
hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. 



 

 

b) Feladatkörükön belül felelősek az adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és 
nyilvánosságra hozataláért, valamint az adatok pontosan és követhető dokumentálásáért. Tevékenységük során 
amennyiben szükséges, az adatkezelési műveletet megelőzően egyeztetnek az ügyvezetővel/közvetlen felettessel. 

c) Kezelik és megőrzik a feladataik, illetve munkakörük ellátása során birtokukba került adatokat. 

d) Kötelesek részt venni a Társaság által szervezett adatvédelmi oktatáson. 

e) Az adatkezeléssel kapcsolatosan feltárt visszásságot kötelesek haladéktalanul jelenteni és szükség esetén részt venni 
a megszüntetésükben. 

f) Munkájuk során betartják az adatkezelésr vonatkozó jogszabályokat, valamint a jelen szabályzatot. 

g) A személyes adatok kezelését elsősorban a Társaság által kijelölt technikai eszközökön és a Társaság által 
meghatározott szoftverekkel kötelesek végezni. Egyéb hard-, és szoftverek használata kizárólag az ügyvezető 
engedélyével lehetséges. 

h) Személyes adatokat tartalmazó adatállományt kizárólag biztonságos csatornán jogosultak továbbítani. Amennyiben 
a használni kívánt kommunikációs csatorna biztonságának megfelelősége felől kétségük merül fel, az adattovábbítást 
megelőzően kötelesek az ügyvezető utasítását kérni az ügyben. 

i) PIN kód és telefonzár használata kötelező azon mobiltelefon esetében, melyben személyes adatok kezelése 
(tárolása) történik a munkavállalók által. Jelszavas védelem használata kötelező valamennyi személyes vagy üzleti 
adatok kezelésére használt eszköz esetében. 

j) Ha lehetőségük nyílik rá, az érintettel történő kommunikáció során adategyeztetést végeznek, amennyiben a 
kommunikációs csatorna megfelelő biztonságú. 

 

4.6. Az adatkezeléssel érintett személy adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai, 

jogorvoslati lehetőségei 

4.6.1. Adatvédelmi incidensek kezelése 
 

A Társaság tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában a 

természetes személyek számára fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat.  

 

Adatvédelmi incidens lehet többek között: 

 a személyes adatok feletti rendelkezés elvesztése, 

 a jogok korlátozása,  

 a hátrányos megkülönböztetés, 

 a személyazonosság-lopás vagy a személyazonossággal való visszaélés, 



 

 

 a pénzügyi veszteség, 

 az álnevesítés engedély nélküli feloldása,  

 a jó hírnév sérülése, 

 a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülése, 

 a természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány.  

 

A Társaság az addatvédelmi incidens bekövetkezéséről haladéktalanul tájékoztatni kell az adatvédelmi tisztségviselőt, 

aki nyilvántartja az incidenseket, feltünteti az ahhoz kapcsolódó tényeket, elemzi annak hatásait és az orvoslására 

intézkedéseket tesz. 

 

Amennyiben az adatvédelmi tisztviselőnek valószínűsíthető kockázattal járó incidens jut tudomására, arról 

indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül tájékoztatja a kijelölt hatóságot, illetve, ha az incidens 

magas kockázattal jár, az érintetteket is. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az adatvédelmi incidens jellegének 

leírását, valamint az érintetteknek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó ajánlásokat. Az adatvédelmi 

tisztviselő a tájékoztatásról az ésszerűség keretei között a lehető leghamarabb gondoskodik, szorosan együttműködve 

a kijelölt hatósággal, és az általa vagy más érintett hatóságok által adott útmutatások tiszteletben tartásával. A 

tájékoztatás csak kivételes körülmények között maradhat el. 

 

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az alábbi kockázatértékelési szempontokat kell figyelembe venni: 

- az incidens jellege, 

- a személyes adatok típusa és mennyisége, 

- az érintettek száma, 

- az incidens következményei az érintettek számára, 

- az érintettek azonosíthatóságának egyszerűsége. 

 

4.6.2. Általános jogorvoslati lehetőségek 
 

Az érintett személy személyesen, előzetes bejelentkezés után hétfőtől péntekig, 9-16 óra között hangrögzítés nélkül 

kaphat tájékoztatást adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint törlését vagy 

zárolását. A Társaság az igénybejelentéstől számított legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül a panaszt 

kivizsgálja, és írásos tájékoztatót nyújt. Amennyiben a Társaság által a valóságnak nem megfelelő személyes adat 

kerül nyilvántartásba vételre, a Társaság módosítja, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat áll 

rendelkezésre. 



 

 

A Társaság a személyes adatot törli ha: 

• ha kezelése jogellenes 

• az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható 

• az érintett kéri 

• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt 

• ezt bíróság vagy hatóság elrendelte 

 

A törlési kötelezettség alá eső személyes adatot a Társaság a törlés helyett zárolja, ha az érintett ezt kéri, vagy a 

rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt 

személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amíg fennáll a személyes adat törlését kizáró adatkezelési cél.  

 

Társaság a jogszerűen kezelhető adatok közül azokat, melyek az adatkezelés céljához szükségesek átadhatja: 

• jogviták rendezésére, a jogszabály alapján jogosult szervek részére 

• a nemzetbiztonsági, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények üldöztetése 

céljából az arra hatáskörrel rendelkező hatóság részére 

• egyéb törvényi rendelkezések értelmében 

Ha az érintett személy a Társaságnak a személyes adatainak kezeléséről szóló döntésével vagy tájékoztatásával nem 

ért egyet, ill. ha az adatkezelő a törvényben meghatározott válaszadási határidőt elmulasztja az érintett a döntés 

közlésétől, illetve a határidő elmulasztásától számított 30 napon belül bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.  

 

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi 

hatóságokhoz fordulhat: 

 Postai úton a MAHART PassNave Kft. 1056 Belgrád rakpart, Nemzetközi Hajóállomás címen 

E-mail útján az adatkezeles@mhrt.hu e-mail címen 

Telefonon a 06-1/484-4001 telefonszámon 

 Fővárosi Törvényszék:  1055 Budapest, Markó utca 27. 

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

 

4.6.3. Sérelemdíj 
 

Abban az esetben, ha a Társaság az érintett személy személyiségi jogát az adatok jogellenes kezelésével 

megsértette, az adatbiztonsági követelményeket megszegte, az érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 



 

 

V. törvény 2:52 §. értelmében jogosult az elszenvedett kár miatt a sérelemdíjra az őt ért nem vagyoni sérelemért. A 

Társaság mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha 

bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső 

elháríthatatlan ok idézte elő. 

4.7. Adatvédelmi tisztviselő foglalkoztatása 

A Társaság adatvédelmi tisztviselője útján irányítja és ellenőrzi az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok 
végrehajtását. Az adatvédelmi tisztviselői feladatokat a Társaság szakértelemmel rendelkező természetes vagy jogi 
személy útján látja el. Elsődleges feladata a Társaság GDPR-nek történő megfelelés lehetővé tétele. Támogatja az 
adatvédelmi kultúra előmozdítását, elősegíti a GDPR alapvető, az adatok kezelésére vonatkozó elvekre, az érintett 
jogaira, a beépített és alapértelmezett adatvédelemre, az adatkezelési tevékenységek nyilvántartására, az 
adatkezelés biztonságára, valamint az adatvédelmi incidens bejelentésére és arról történő tájékoztatásra vonatkozó 
rendelkezéseinek végrehajtását. Ennek érdekében kialakítja és aktualizálja az adatvédelem szabályozási rendszerét, 
kapcsolatot tart a hatósággal, az érintettekkel, közreműködik a döntések meghozatalában, az érintettek jogainak 
gyakorlásában. E feladatkörében nem utasítható, adatvédelmi feladataival összefüggésben a Társaság vezetésének 
tartozik beszámolással és munkajogi védelemben részesül. Az adatvédelmi tisztviselőt a GDPR be nem tartásáért 
nem terheli személyes felelősség. 

Az adatvédelmi tisztviselő feladatai: 

 adatvédelmi ellenőrzési tervet készít, gondoskodik az ellenőrzés lefolytatásáról, amelynek megállapításairól 
vizsgálati jelentést állít össze 

 ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a jelen szabályzat rendelkezéseinek betartását;  

 adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén jelenti azt a felügyeleti hatóság számára, feltárja az incidens 
körülményeit, hatását, javaslatot tesz az adatkezelő számára az intézkedésekre, szükség szerint tájékoztatja 
az érintetteket; 

 vezeti az adatkezelési nyilvántartást a rendelkezésére bocsátott adatok alapján; 

 elkészíti és rendszeresen aktualizálja a jelen szabályzatot; 

 közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az 
érintettek jogainak biztosításában; 

 kivizsgálja a személyes adatkezeléssel összefüggésben hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan 
adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót; 

 részt vesz az adatvédelmi tisztviselők konferenciáján; 

 gondoskodik az adatvédelmi ismeretek eljuttatásáról az érintett személyek, szervezetek számára; 



 

 

 támogatja az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót a jogszabályi előírások teljesítésében, a felügyeleti hatóság 
Intézményt érintő intézkedése esetén; 

 koordinál az egyes szervezeti egységek között az egységes szemlélet megvalósítása érdekében; 

 a más vállalkozó társaságokkal kötött szerződések keretein belül adatvédelmi kérdésekben koordináló, 
tanácsadó, ellenőrző tevékenységet végez; 

 véleményezi a részére megküldött, adatvédelmi kérdéseket érintő belső szabályozási dokumentumok 
tervezetét; 

 az adatvédelmi kérdésekkel összefüggésben tájékoztatja az Intézmény vezetését; tájékoztat és szakmai 
tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére az 
adatvédelmi rendelkezésekkel kapcsolatban; 

 ellenőrzi az adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az Intézmény személyes adatok védelmével kapcsolatos 
belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő 
személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is; 

 kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a 
hatásvizsgálat elvégzését; 

 együttműködik a felügyeleti hatósággal és az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartóként szolgál 
a hatóság felé, valamint adott esetben konzultációt folytat vele; 

 az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő 
figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel végzi, 

 intézkedik az adatkezelő felé az érintett által hozzá benyújtott, tiltakozási illetve tájékozódási jog teljesülése 
érdekében, 

 évi egy alkalommal a Társaság valamennyi munkavállalója számára szervezett adatvédelmi oktatás keretében 
ismerteti a hatályos adatvédelmi és adatkezelési  rendelkezéseket, amelyet oktatási jegyzőkönyv keretében 
dokumentál. Az oktatási jegyzőkönyv mintáját az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 20. sz. melléklete 
tartalmazza. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat 
 
 

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

Alulírott……………………………….…………..(Név, ……………………………………születési hely, születési 
idő, …………………………………………….édesanyja neve) jelen titoktartási nyilatkozat aláírásával kötelezettséget 
vállalok a MAHART PassNave Személyhajózási Kft. /1056 Budapest, Belgrád rakpart./  fennálló szerződéses 
jogviszonyom során tudomásomra jutott, az üzleti titok kategóriájába tartozó információk megőrzésére. Tudomásul 
veszem, hogy az üzleti titok megőrzésével kapcsolatos szabályok szándékos, vagy súlyosan gondatlan megszegése, az 
üzleti titok védelme alatt álló, jelen nyilatkozatot szintén aláíró gazdasági Társaság részéről az üzleti titok megsértése 
körébe tartozó szankcionálást vonhat maga után. 

Munkavállaló vállalja, hogy a munkaviszony fennállása során tudomására jutott, jogszerűen birtokába kerülő, üzleti 
titok alapját képező dokumentációkat, személyes adatokat, szóbeli tájékoztatást, háttéranyagokat bizalmas üzleti 
titokként kezeli, arról a másik fél írásos hozzájárulása nélkül semminemű információt nem szolgáltat ki. 

Felek üzleti titok fogalma alatt az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott fogalmakat értik:   

Felek rögzítik, hogy üzleti titoknak minősül Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § 
értelmében  

 a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek összességeként nem 
közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen 
hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az 
azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott 
helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja 

 a védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon 
rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek 
összeállítása.  

 

A titoktartási nyilatkozatot, annak értelmezése és megértése után, saját kezűleg aláírtuk: 

Budapest, 2020…………. 

                                                                                                                  

 ……………………………….                                                         ………………………………. 

   Üzleti titok kötelezettje                                                                     Üzleti titok jogosultja 



 

 

 

2. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató, ill. nyilatkozat utazási szolgáltatás igénybevételéhez 
 

a www.maharttours.hu weboldalon, továbbá az ott feltüntetett szolgáltatások személyesen történő igénybevétele során 
megadott személyes adatoknak a MAHART PassNave Személyhajózási Kft. (1056 Budapest, Belgrád rakpart, 

Nemzetközi hajóállomás, a továbbiakban: Adatkezelő/Társaság) által történő adatkezeléséről 

 

Fogalmi meghatározások 

„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. 

„adatkezelés”: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely 
művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából 

„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 előre jelzésére használják. 

„álnevesítés”: A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása 
nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az 
ilyen további információt külön tárolják, valamint technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított 
vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni. 

„nyilvántartási rendszer”: A személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi 
szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 

„adatkezelő”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes 
adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Amennyiben az adatkezelés céljait és 
eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös 
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

 

 



 

 

„adatfeldolgozó”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az 
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel 

„címzett”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a 
személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. L 119/33 az 
Európai Unió Hivatalos Lapja HU egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá 
személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek. Az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen 
az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

„harmadik fél”: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos 
az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó 
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

„az érintett hozzájárulása”: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy 
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

 „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. 

„genetikai adat”: Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, 
amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az 
említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered. 

„biometrikus adat”: Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos 
technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, 
ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat. 

 „egészségügyi adat”: Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a 
természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a 
természetes személy egészségi állapotáról. 

„tevékenységi központ”:  

- az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi 
ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az 
adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel 
az említett döntések végre hajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak 
tekinteni;  

- az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi 
ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az 
adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott 
tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e 
rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak 



 

 

 

„képviselő”: Az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. 
cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az 
adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában. 

 „vállalkozás”: Gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a 
rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is. 

„vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások 

„kötelező erejű vállalati szabályok”: A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely 
tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a 
személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon 
csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ. 

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv  

„érintett felügyeleti hatóság”: Az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike 
alapján érint:  

- az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi 
hellyel;  

- az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság 
tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy 

- panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz. 

„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:  

- személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel 
rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel 
összefüggésben kerül sor; vagy  

- személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen 
tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős 
mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket. 

„releváns és megalapozott kifogás”: A döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet 
megsértették-e, illetve, hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a 
rendelettel. A kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, 
valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét. 

„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 1. cikke 
(1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás 

 



 

 

„nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, 
amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre 

Az adatkezelés célja: Az utazási szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatok kezelésének célja, hogy 

a) az Adatkezelő a szolgáltatások igénybevétele során, valamint az általa meghirdetett programokon történő személyes 
részvétellel összefüggésben a felhasználó azonosító adataival rendelkezzen, amely lehetővé teszi az Adatkezelő által a 
felhasználókkal történő közvetlen kapcsolatfelvételt és a felhasználó azonosítását, valamint a fentiekkel kapcsolatos 
hatékony és közvetlen ügyintézést, 

b) az Adatkezelő a felhasználó részére információs tájékoztatókat, ajánlatokat küldjön az aktualitásokról, szolgáltatásai 
ajánlása céljából a felhasználót közvetlenül megkeresse 

c) az Adatkezelő a tevékenysége ellátása során személyes adatokat kezel abból a célból, hogy a szolgáltatásait igénybevevő 
felhasználók igényeit kiemelkedő szakmai színvonalon tudja kiszolgálni, valamint a törvényben előírt kötelezettségeinek 
megfeleljen, azokat hatékonyan kezelje, továbbá a szervezett programokat a felhasználók érdekeinek 
figyelembevételével alakíthassa ki, 

d) az Adatkezelő informálja az érdeklődőt az általa kínált programok céljáról, részletes menetrendjéről, valamint azok 
időpontjáról, 

e) az érdeklődők által feltett kérdések megválaszolása, 

f) az érintett jelentkezése alapján az ügyfé igényeinek megfelelő kedvezmények kialakítása és nyújtása. 

A kezelt adatok kategóriái:  név, lakcím, email cím, telefonszám 

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény, valamint az az Európa 
Parlament és a Tanács 2016/679 („GDPR”) rendelete 6.cikk (1) bekezdés a.)  és  b.) pontja. 

Az adatkezelés időtartama:  A hozzájárulás visszavonásáig. 

Az adatok átadása adatfeldolgozónak: ………………. 

Adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Vállalat képviseletére jogosult személyek, Marketing és Kommunikációs 
osztály munkatársai, Adatvédelmi tisztviselő 

Adatbiztonság 

Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében információbiztonsági szabályozást tart hatályban, amelyben ismerteti az 
adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit. Az adatokhoz való hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek 
megadásával korlátozza. A Társaság által kezelt személyes adatokhoz meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint 
férhetnek hozzá a Társaság munkavállalói. 

Jogorvoslati lehetőségek 



 

 

Érintett a Társaság adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzata alapján  kérheti a személyes adataihoz történő hozzáférést, az 
adatok helyesbítését, a személyes adat kezelésének korlátozását, valamint jogosult a személyes adatok hordozhatóságára, illetve – 
a jogszabályban meghatározott adatkezelési kötelezettségek kivételével- törlési igény benyújtására a tájékoztatóban feltüntetett 
elérhetőségeken.  

A Társaság a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatást nyújt az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek nyomán 
hozott intézkedésekről. Ezen határidő jogos indok esetén 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a 
Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatást nyújt. Ha a 
Társaság nem tesz intézkedéseket az adatkezeléssel érintett személy kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást nyújt az intézkedés elmaradásának okáról, és a felügyeleti hatóságnál, 
valamint bíróságnál benyújtható panaszkezelés módjáról. 

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot: 

 Postai úton a MAHART PassNave Személyhajózási Kft, 1056 Budapest, Belgrád rakpart címen 
 E-mail útján az adatvedelem@mhrt.hu  e-mail címen 
 Telefonon a 06-1/484-4001 telefonszámon 
 Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Erős László Péter E-mail: info@dreroslaszlo.hu  Tel: + 36 30 650-1718 

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi hatóságokhoz fordulhat: 
 Fővárosi Törvényszék:  1055 Budapest, Markó utca 27. 
 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 E-mail: 

ügyfelszolgalat@naih.hu  
 

Az adatok kezeléséről szóló tájékoztatót elolvastam, hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez. 

Az adatok kezeléséről szóló tájékoztatót elolvastam, hozzájárulok hírlevél elektronikus, ill. levélpostai úton történő 
küldéséhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

3. sz. melléklet: Adatkezelési nyilvántartás személyes adatok kezeléséről   
 

Adatkezelés célja Kezelt adatok kategóriái 
Adatkezelés 
időtartama 

Adatkezelés jogalapja 
Adatok 

továbbítása 
adatfeldolgozónak 

Adatok 
megismerésére 

jogosult személyek 
köre 

Műszaki és 
szervezési 
biztonsági 

intézkedések 
általános 

leírása 

Kamerás megfigyelőrendszer 
üzemeltetése 

A Társaság területére belépő 
munkavállalók, szolgáltatást 

nyújtó vállalkozások 
képviselőinek, valamint a 

vendégeknek a 
kamerarendszeren látszódó 

képmása. 

A felvétel 
keletkezésétől számított 

15 nap.  

EU 2016/679 
adatvédelmi rendelet 

6.cikk (1) bekezdés f.) 
pont + érdekmérlegelési 
teszt eredménye + MT 

2012.évi I.tv 11.§ + 
2005.évi CXXX. tv a 

személy és 
vagyonvédelemről 

Nem történik 

A Társaság 
képviseletére 

jogosult személyek, 
az IT osztály 
munkatársai, 
adatvédelmi 
tisztviselő 

 
 

Az Információ-
biztonsági 

szabályzatban 
megfogalmazott 

intézkedések 

Munkaviszony létesítése, 
megszűnése és módosítása 

Munkavállalók személyi 
iratainak adatai, személyi és 

balesetbiztosítási iratok, 
státusz bér és jövedelem 

iratok, munkalapok, 
bérjegyzékek, igazolások 

Az adatszolgáltatási és 
megőrzési kötelezettség 

céljának eléréséig, 
1997. évi LXXXI. tv. 

alapján nyugdíjkorhatár 
elérése + 5 év 

 
 
 
  

EU 2016/679 
adatvédelmi rendelet 6. 
cikk (1) bekezdés b.) c.) 

e.) pontja 
MT 2012.évi I. tv 10.§ 

Accace Hungary 
Kft. 1132 Budapest, 

Váci út 30. 

A Társaság 
képviseletére 

jogosult személyek, 
valamint a 

Humánpolitikai 
osztály munkatársai, 

adatfeldolgozó 
vállalkozás, 
adatvédelmi 
tisztviselő 

 
 

 
Az Információ-

biztonsági 
szabályzatban 

megfogalmazott 
intézkedések 



 

 

  

Erkölcsi bizonyítvány 
kezelésével kapcsolatos 

adatkezelés védett ismerettel 
rendelkező munkatársak 

pozíciójának betöltéséhez 

Erkölcsi bizonyítvány 
bejegyzése 

Cél megvalósulásáig 

EU 2016/679 
adatvédelmi rendelet 6. 
cikk (1) bekezdés b.) 

pont 

Nem történik 

A Társaság 
képviseletére 

jogosult személyek, 
valamint a 

Humánpolitikai 
osztály munkatársai, 

adatvédelmi 
tisztviselő 

Az Információ-
biztonsági 

szabályzatban 
megfogalmazott 

intézkedések 

Önéletrajzok kezelése 

Név, lakcím, email cím, 
motivációs levél, 

önéletrajzban szereplő 
adatok 

Személyes jelentkezés: 
a hozzájárulás 

visszavonásáig, de max. 
a beérkezéstől számított 

1 év. Fejvadász 
vállalkozás adatbázis 
igénybevétele esetén: 

Kiválasztás 
időtartamáig 

EU 2016/679 
adatvédelmi rendelet 

6.cikk (1) bekezdés a.) 
pont 

Accace Hungary 
Kft. 1132 Budapest, 

Váci út 30. 

A Társaság 
képviseletére 

jogosult személyek, 
valamint a 

humánpolitikai 
osztály munkatársai 

és a Titkárság 
munkatársai, 

adatfeldolgozó 
vállalkozás, 
adatvédelmi 
tisztviselő 

 
Az Információ-

biztonsági 
szabályzatban 

megfogalmazott 
intézkedések 

Egészségügyi állapottal 
kapcsolatos adatkezelés 

Név, anyja neve, Születési 
éve, lakcím, egészségügyi 
alkalmasságra vonatkozó 

döntés 

Munkaviszony 
időtartamáig, ill. az 
adatszolgáltatási és 

megőrzési kötelezettség 
céljának eléréséig 

33/1998 (V.24) NM 
rendelet a munkaköri, 

szakmai, illetve 
személyi higiéniás 
alkalmasság orvosi 

vizsgálatáról és 

Proto Prevent Kft. 
1087 Budapest, 

Kerepesi út 29/C. 

A Társaság 
képviseletére 

jogosult személyek, 
valamint a 

Humánpolitikai 
osztály munkatársai, 

 
Az Információ-

biztonsági 
szabályzatban 

megfogalmazott 
intézkedések 



 

 

véleményezéséről, 
GDPR 6. cikk (1) bek. 

c) pont 

adatvédelmi 
tisztviselő 

Hatósági okmányok 
fénymásolása 

Személyazonosságot igazoló 
dokumentumok másolata. 

Személyes okmányok: 
a jogosult szervezetek 
részére maximum az 

adatok felvételét követő 
24 óráig 

 EU 2016/679 
adatvédelmi rendelet 6. 
cikk (1) bekezdés b.) és 

c.) pont. 

Átvilágításra 
jogosult szervezetek 
részére, valamint a 

2017.évi LIII. 
Törvény előírásai 

szerint 

A Társaság 
képviseletére 

jogosult személyek, 
valamint a 

Humánpolitikai 
osztály munkatársai, 

adatvédelmi 
tisztviselő 

 
Az Információ-

biztonsági 
szabályzatban 

megfogalmazott 
intézkedések 

Alkoholos befolyásoltság 
vizsgálata 

Munkavállaló neve, 
beosztása, Anyja neve, 
születési helye-ideje, 

alkoholszondás ellenőrzés 
eredménye 

Az ellenőrzés tényéből 
származtatott jogok és 
kötelezettségek által 

megalapozott igények 
érvényesítési 

lehetőségeiből fakadó 
határidő 

A munkavédelemről 
szóló 1993.évi XCIII. 
törvény 49.§, , 60.§,  

Mt. 52. §, 
GDPR 6. cikk b) és c) 

pont 

Partner-Kom Bt. 
1106 Budapest, 
Gyakorló köz 5. 

A Társaság 
képviseletére 

jogosult személyek 
valamint a 

Humánpolitikai 
osztály munkatársai, 

adatvédelmi 
tisztviselő 

Az Információ-
biztonsági 

szabályzatban 
megfogalmazott 

intézkedések 

Törzsvásárlói kártyához 
tartozó adatbázis kezelés 

Név, cím, email cím 
Hozzájárulás 

visszavonásáig 

EU 2016/679 
adatvédelmi rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés a) 
pont, Önkéntes 

hozzájárulás 

nem történik 

A Társaság 
képviseletére 

jogosult személyek, 
valamint a 

marketing részleg 
munkatársai, 
adatvédelmi 
tisztviselő 

Az Információ-
biztonsági 

szabályzatban 
megfogalmazott 

intézkedések 



 

 

Ajándékutalvány 
vásárlásához tartozó 

adatkezelés 

Név, mobilszám, létszám, 
utalvány sorszáma, utazás 

dátuma 

Cél megvalósulásáig, 
Számviteli bizonylat 

esetén 8 év 

EU 2016/679 adatvédelmi 
rendelet 6.cikk (1) 

bekezdés b.) és c) pont, 
Számvitelről szóló 

2000.évi C. törvény 169.§ 
(1) bekezdés 

nem történik 

A Társaság képviseletére 
jogosult személyek, 

valamint a marketing és 
értékesítés részleg 

munkatársai, 
adatvédelmi tisztviselő 

 
Az Információ-

biztonsági 
szabályzatban 

megfogalmazott 
intézkedések 

Menetjegy vásárlás, 
szolgáltatás megrendelés 

során üzleti partner adatainak 
rögzítése 

 

Név, születési hely, idő, 
Dátum, Útlevél adatai, 

Személyigazolvány szám, 
kiállítási idő, lejárati idő, 

autó részletes műszaki 
adatai, telefonszám, 

számlázási cím, email cím, 
értesítendő személy 
vészhelyzeti szám. 

Cél megvalósulásáig, 
Számviteli bizonylat 

esetén 8 év 

EU 2016/679 
adatvédelmi rendelet 

6.cikk (1) bekezdés b.) 
ill. c.) pont Az 

információs 
társadalommal 

összefüggő 
szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 
2001.évi CVIII. törvény 

13/A. § (3) bekezdés 
Számvitelről szóló 
2000.évi C. törvény 
169.§ (1) bekezdés 

Konto-Roll 
Management Kft., 

1139 Budapest, 
Váci út 85. 

A Társaság 
képviseletére 

jogosult személyek, 
a jegyértékesítést 
végző referensek, 

valamint az 
adatfeldolgozók, 

adatvédelmi 
tisztviselő 

 
 
 

Az Információ-
biztonsági 

szabályzatban 
megfogalmazott 

intézkedések 

Marketing célú fotó ill. 
videofelvétel készítése, 

marketing célú adatkezelés 

Kamera-, ill. videofelvételen 
látszódó képmás, ill. 

hangfelvétel 

Hozzájárulás 
visszavonásáig 

EU 2016/679 
adatvédelmi rendelet 

6.cikk (1) bekezdés a.) 
pont,  

Nem történik 

A Társaság 
képviseletére 

jogosult személyek, 
valamint a 

marketing és 
kommunikációs 

részleg munkatársai, 
adatvédelmi 
tisztviselő 

 
Az Információ-

biztonsági 
szabályzatban 

megfogalmazott 
intézkedések 



 

 

www.mahartpassnave.hu 
honlapon történő adatkezelés 

Törzsvásárlók: Név, cím, 
email cím Jegyvásárlás: 
Név, email cím, lakcím, 
Ajándék utalvány: Név, 

mobilszám, utasok száma, 
utalvány sorszáma, utazás 

dátuma  

Törzsvásárlók: 
Hozzájárulás 

visszavonásáig 
 

Számviteli bizonylat 
keletkezése esetén 8 év 

Törzsvásárlói adatbázis: 
EU 2016/679 

adatvédelmi rendelet 6. 
cikk (1) bekezdés a) 

pont. 
Jegyvásárlás, 

ajándékutalvány, 
menetjegyvásárlás: EU 
2016/679 adatvédelmi 

rendelet 6. cikk (1) 
bekezdés a), ill. b) pont, 

Számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 
169. § (1) bekezdés  

Hírlevél: EU 2016/679 
adatvédelmi rendelet 6. 

cikk (1) bekezdés a) 
pont, valamint a 

gazdasági 
reklámtevékenység 

alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól szóló 

2008.évi XLVIII. 
törvény 6.§ (5) 

bekezdés  
Cookie adatkezelés 

tekintetében: az 
elektronikus 

hírközlésről szóló 
2003.évi C. törvény 

Honlap üzemeltető: 
GBart Design 

Stúdió Kft. 
Budapest, Frankel 

Leó u 45. 
 

Webshop 
üzemeltető: 

Complog MRC Kft. 
Budapest, Varjú u 

48. 
  

A Társaság 
képviseletére 

jogosult személyek, 
IT osztály 

munkatársai, 
valamint a 

marketing és 
kommunikációs 

osztály munkatársai 
és az 

adatfeldolgozók, 
adatvédelmi 
tisztviselő 

 
 
 
 
 
 

Az Információ-
biztonsági 

szabályzatban 
megfogalmazott 

intézkedések 



 

 

www.maharttours.hu 
honlapon történő adatkezelés 

Viszonteladói értékesítés 
során az utat biztosító 

utazási iroda által bekért 
személyes adatok. 

Vásárlók: Hozzájárulás 
visszavonásáig 

 
Számviteli bizonylat 

keletkezése esetén 8 év 

Rendelés teljesítése, ill. 
regisztráció esetén az 
EU 2016/679 rendelet 
(„GDPR”) 6. cikk (1) 
bekezdés b.) pont. 
Számviteli bizonylat 
keletkezése esetén az 
EU 2016/679 rendelet 
(„GDPR”) 6. cikk (1) 
bekezdés c.) pont, 
valamint a Számvitelről 
szóló 2000.évi C. 
törvény 169.§ 

Honlap 
üzemeltetője a 

Travelgate Kft., 
1094 Budapest, 

Páva utca 8.  

A Társaság 
képviseletére 

jogosult személyek, 
a Tours referensek, 
éadatfeldolgozók, 

adatvédelmi 
tisztviselő 

 
 
 
 

Az Információ-
biztonsági 

szabályzatban 
megfogalmazott 

intézkedések 

www.mahartports.hu 
honlapon történő adatkezelés 

Nincsenek személyes adatok 
Nincsenek személyes 

adatok 
Nincsenek személyes 

adatok 

Honlap üzemeltető 
a BIT Hungary Kft. 

Budapest, 
Budakeszi út 51. 

Nincsenek 
személyes adatok 

 
Az Információ-

biztonsági 
szabályzatban 

megfogalmazott 
intézkedések 

Menetjegy értékesítő 
automata működtetése során 

történő adatkezelés 

Dátum, cégnév, adószám ill. 
egyéni vállalkozás, 
őstermelő, áfaalany 

magánszemély esetén 
vezetéknév, keresztnév, 

székhely, adószám 

Számvitelről szóló 
2000.évi C. törvény 
169.§ (2) bekezdés 

alapján 8 év. 
 

Az EU 2016/679 rendelet 
(„GDPR”) 6.cikk (1) 
bekezdés c.) pont, valamint 
az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 
2001.évi CVIII. törvény 
13/A. § (3) bekezdés.  

 
Számviteli bizonylat 
keletkezése esetén: EU 
2016/679 rendelet („GDPR”) 
6. cikk (1) bekezdés c.) pont, 

Konto-Roll 
Management Kft., 

1139 Budapest, 
Váci út 85. 

A Társaság 
képviseletére 

jogosult személyek, 
a jegyértékesítést 
végző referensek, 

valamint az 
adatfeldolgozók, 

adatvédelmi 
tisztviselő 

 
 
 
 

Az Információ-
biztonsági 

szabályzatban 
megfogalmazott 

intézkedések 



 

 

valamint a Számvitelről szóló 
2000.évi C. törvény 169.§ 

Utazási feltételeket 
megszegése esetén kezelt 

személyes adatok 
név, lakcím 

Számvitelről szóló 
2000.évi C. törvény 
169.§ (2) bekezdés 

alapján 8 év. 
 

Számviteli bizonylat 
keletkezése esetén: EU 
2016/679 rendelet 
(„GDPR”) 6. cikk (1) 
bekezdés c.) pont, 
valamint a Számvitelről 
szóló 2000.évi C. 
törvény 169.§ 

Konto-Roll 
Management Kft., 

1139 Budapest, 
Váci út 85. 

A Társaság 
képviseletére 

jogosult személyek, 
az ellenőrzést végző 
mumkavállalók, az 
adatfeldolgozók, 

adatvédelmi 
tisztviselő 

 
Az Információ-

biztonsági 
szabályzatban 

megfogalmazott 
intézkedések 

A magyar állampolgársággal 
nem rendelkezők 

Magyarországra történő 
belépéséhez szükséges 

kérelem elbírálása során 
kezelt személyes adatok 

név, állampolgárság, 
születési hely és idő, az 
államhatár átlépéséhez 
szükséges okmány 
megnevezése és az okmány 
azonosítószáma 

 

a belépés helye szerint 
illetékes helyi rendőri 

szervnek történő 
átadásig, illetve az 

adatkezelés céljának 
eléréséig 

EU 2016/679 rendelet 
(„GDPR”) 6. cikk (1) 
bekezdés c.) pont (jogi 
kötelezettség 
teljesítése), A 
járványügyi készültségi 
időszak utazási 
korlátozásairól szóló 
408/2020. (VIII.30.) 
Korm. rendelet 6. § (2) 
bek. i) pont 

belépés helye 
szerinti illetékes 

helyi rendőri szerv 

A Társaság 
képviseletére 

jogosult személyek, 
a kérelmet 
előterjesztő 

munkavállalók, az 
adatfeldolgozók, 

adatvédelmi 
tisztviselő 

 
 

Az Információ-
biztonsági 

szabályzatban 
megfogalmazott 

intézkedések 



 

 

4. sz. melléklet: Munkavállalói tájékoztató kamerarendszer üzemeltetéséről, illetve kamerarendszer 
bemutató sémarajz 

 
 

Munkavállalói tájékoztató kamerarendszer üzemeltetéséről 

Munkavállaló neve:       …………………………………………………..  

Születési helye, ideje:     ………………………………………………….. 

 

Tisztelt Munkavállalónk! 

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
2016/679 („GDPR”) rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont, a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény (MT) 
11. § - a valamint a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.évi 
CXXXXIII. törvényalapján tájékoztatom, hogy a MAHART PassNave Kft. /1056 Budapest, Belgrád rakpart, 
Nemzetközi Hajóállomás /továbbiakban: Társaság / telephelyein kamerás megfigyelőrendszert üzemeltet, mely jogos 
érdeken alapuló adatkezelés. 

Az adatkezelés jogalapja: az Európa Parlament és a Tanács 2016/679 („GDPR”) rendelete 6. cikk (1) bekezdés f.) 
pontja és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.-évi I. törvény (MT) 11.§, valamint a személy és vagyonvédelmi, 
valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXXIII. törvény 

Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésének célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon 
védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése és bizonyítása, az esetlegesen előforduló munkahelyi 
balesetek körülményeinek vizsgálata. 

A kezelt adatok köre: a Társaság területére belépő személyek képmása és cselekvése. A Társaság a kamera 
rendszeren keletkezett adatokat az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatában meghatározott elvek alapján kezeli és 
fenntartja a jogot, hogy a szükséges jogi garanciák biztosítása mellett az adatok kezelését külső vállalkozónak adja át. 

Az adatkezelés időtartama: a kamerák működését 0-24 órában biztosítjuk. A rögzítés időtartama 15 nap. 

Az adatok tárolásának helye: a Társaság a rögzített felvételeket a kamerarendszerrel ellátott telephelyein található 
szerverszekrényben tárolja. 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:A Társaság képviseletére jogosult személyek, a betekintési 
joggal rendelkező személyek nyilvántartásában feltüntetett személyek, adatfeldolgozó vállalkozás, adatvédelmi 
tisztviselő 

Adatvédelmi tisztviselő személye: Dr. Erős László Péter, E-mail:info@dreroslaszlo.hu, Telefon: +36 30 650 1718 

Módosítás, közzététel: A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. 
A módosításokról a munkavállalpókat a helyben szokásos módon tájékoztatjuk. 



 

 

 
Adatbiztonság: A Társaság a személyes adatok védelme érdekében információbiztonsági szabályozást tart hatályban, 
amelyben ismerteti az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit. Az adatokhoz való hozzáférést a 
Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza. A Társaság által kezelt személyes adatokhoz meghatározott 
módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá a Társaság munkavállalói. 
 
Jogorvoslati lehetőségek: 

Érintett a Társaság adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzata alapján  kérheti a személyes adataihoz történő 
hozzáférést, az adatok helyesbítését, a személyes adat kezelésének korlátozását, valamint jogosult a személyes adatok 
hordozhatóságára, illetve – a jogszabályban meghatározott adatkezelési kötelezettségek kivételével- törlési igény 
benyújtására a tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségeken.  

A Társaság a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatást nyújt az adatkezeléssel kapcsolatos 
kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Ezen határidő jogos indok esetén 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő 
meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon 
belül tájékoztatást nyújt. Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az adatkezeléssel érintett személy kérelme nyomán, 
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást nyújt az intézkedés 
elmaradásának okáról, és a felügyeleti hatóságnál, valamint bíróságnál benyújtható panaszkezelés módjáról. 

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot: 
 Postai úton a MAHART PassNave Személyhajózási Kft, 1056 Budapest, Belgrád rakpart címen 

 E-mail útján az adatvedelem@mhrt.hu  e-mail címen 

 Telefonon a 06-1/484-4001 telefonszámon 
 Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Erős László Péter E-mail: info@dreroslaszlo.hu  Tel: + 36 30 650-1718 

  
Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi hatóságokhoz fordulhat: 

 Fővárosi Törvényszék:  1055 Budapest, Markó utca 27. 
 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.E- mail: 

ügyfelszolgalat@naih.hu  
 

Budapest, 2020…………………………… 

                                                          ………………………………………………………… 

                                                                   MAHART PassNave Kft. képviseletében 

A tájékoztatást megkaptam! 

Budapest, 2020…………………………….. 

                                                              ……………………………………………………… 

                                                                                    Munkavállaló 



 

 

 
5. sz. melléklet: Megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó mentési és betekintési joggal 
rendelkező személyek nyilvántartása 

 
 

 
 
 

Betekintésre és mentésre 
jogosult személy megnevezése 

Beosztása 
Jogosultság 

kezdetének dátuma 

Jogosultság 
megszűnésének 

dátuma 

Spányik Gábor Ügyvezető 2018.05.25 Visszavonásig 

Selényi Lajos IT vezető 2018.05.25 Visszavonásig 

Sabján Zoltán Informatikai ügyintéző 2018.05.25 Visszavonásig 

Dr. Erős László adatvédelmi tisztviselő 2019.08.01 Visszavonásig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. sz. melléklet: Jegyzőkönyv minta megfigyelőrendszerrel készült felvétel megtekintéséhez  
 
 

Jegyzőkönyv minta kamerafelvételbe történő betekintéshez 
 

 
1.  Kamerapozíció megnevezése: 
 ................................................................................................................................................................... ………… 
 ................................................................................................................................................................... …………. 
 
2.  A megtekinteni kívánt felvétel dátuma, időtartama: 
 ................................................................................................................................................................... ………….. 
 ................................................................................................................................................................... ………….. 
 
3. Igénylő személyes adatai: /név, lakcím/ 
 ................................................................................................................................................................... ……………
 ...................................................................................................................................................................  

 
4. Adatkezelő képviselőjének személyes adatai: /név, lakcím/ 
 ................................................................................................................................................................... …………….
 ...................................................................................................................................................................  

 
5. Igénylő által megfogalmazott igény a megtekintett kamerafelvétellel kapcsolatosan: 
 

o Felvétel megtekintése iránti igény polgári peres eljárás megindításához 
o Felvétel megtekintése iránti igény büntetőfeljelentés megtételéhez 
o Felvétel megsemmisítése iránti igény 
 

6. A megtekintett esemény rövid leírása: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..………… 
 
 

 .................................................................................................  
                                       Igénylő aláírása 
 
 ................................................................................................  

                               Kameraképek megtekintéséért felelős személy aláírása 
 
 ................................................................................................  

                                                                          Dátum 
 
 
 
 



 

 

7. sz. melléklet: Jegyzőkönyv minta megfigyelőrendszerrel készült felvétel zárolásához 
 
 

Jegyzőkönyv minta kamerafelvétel zárolásáról 
 
 
1. Kamerapozíció megnevezése: 
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
2. A zárolni kívánt felvétel dátuma, időtartama: 
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
3. Igénylő személyes adatai / Név, lakcím, elérhetőség /: 
 ...................................................................................................................................................................   

 
4. Adatkezelő képviselőjének személyes adatai / Neve, beosztása /: 
 ...................................................................................................................................................................   

 
5. Igénylő által megfogalmazott igény a megtekintett kamerafelvétellel kapcsolatosan: 
 

o Felvétel mentése iránti igény polgári peres eljárás megindításához 
o Felvétel mentése iránti igény büntetőfeljelentés megtételéhez 
o Felvétel megsemmisítése iránti igény 
 
 

6. A megtekintett esemény során hozott döntés rövid összefoglalása       
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
 ...................................................................................................................................................................  

 
 
 .................................................................................................  
                                       Igénylő aláírása 
 
 
 
……………………………………………………………………..…………………….                    

                                       Kameraképek zárolásáért felelős személy aláírása 
 
 

 
 ................................................................................................  

                                                                          Dátum 
 



 

 

 

8. sz. melléklet: Honlap adatkezelésével kapcsolatos tájékoztató  
 

Adatvédelmi tájékoztató a MAHART PassNaveKft. www.mahartpassnave.hu 

www.mahartports.hu, ill. www.mahartttours.hu honlapján megvalósuló személyes 
adatkezelésről 

1. A szabályzat célja: 
 
A Mahart PassNave Kft. / 1056 Budapest, Belgrád rakpart, Nemzetközi Hajóállomás / Továbbiakban: Társaság /mint 
adatkezelő, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében ( „GDPR” ) foglaltaknak megfelelően végzi 
adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét. A tájékoztató célja, hogy a Társaság www.mahartpassnave.hu, 
www.mahartports.hu ill. www.mahartttours.hu weblapját felkereső, látogatók, ill. vásárlók tájékoztatást kaphassanak a 
Társaság által a weboldal üzemeltetése során kezelt adatokról, és az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerült egyéb 
tevékenységről. Jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak megegyeznek az EU 2016/679 („GDPR”) rendeletében 
meghatározott fogalmakkal. 
 
2. Fogalmi meghatározások: 
 

 „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 
 

 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon 
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, 
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb 
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 
megsemmisítés; 

 
 „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából 

 
 „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 
 
 
 

 „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további 
információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét 
természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és 
szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes 
személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni 



 

 

 
 „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált, funkcionális vagy 

földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 
 

 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha 
az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az 
adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 
 

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel 
 

 „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel 
vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, 
amelyek egy 2016.5.4. L 119/33 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU egyedi vizsgálat keretében az uniós 
vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az 
említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak 
megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak 
 

  „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az 
adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak 
 

  „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és 
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező 
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez 
 

 „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 
 

 „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan 
személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt 
hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered 
 

 „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden 
olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes 
személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat 
 

 „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes 
adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot 
is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról 
 

 „tevékenységi központ”:  
 
 

a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli 
központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire 
vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi 



 

 

tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végre hajtatására, az említett 
döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;  
 

b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli 
központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi 
ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az 
adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő 
adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint 
meghatározott kötelezettségek vonatkoznak 

 
 „képviselő”: az, az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az 
adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében 
háruló kötelezettségek vonatkozásában 
 

 „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, 
ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is 
 

 „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások 
 

 „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió 
valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy 
több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági 
tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről 
történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ 
 

 „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv  
 

 „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok 
valamelyike alapján érint:  

a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén 
rendelkezik tevékenységi hellyel;  

b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a 
felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy  

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz  
 

 „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:  
a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban 

tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található 
tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy  

b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor 
úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős 
mértékben érint érintetteket 

 
 „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy 

ezt a rendeletet megsértették-e, illetve, hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett 
intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által 



 

 

az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad 
áramlására jelentett kockázatok jelentőségét 
 

 „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás 
 

 „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, 
vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre, vagy amely ilyen 
megállapodás alapján jött létre.  

 
3. A honlapon megvalósuló adatkezelések 
3.1. A weboldalakon történő jegyvásárlás, ill. közvetítői tevékenység során megvalósuló adatkezelés 
 
Az adatkezelés célja: A Társaság honlapjain üzemeltetett értékesítési felülethez és a társaság által közölt 
információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. Az adatkezelés célja menetjegyvásárlás során a rendelés 
szabályszerű felvételének biztosítása, a számviteli előírásoknak megfelelő számla kiállítása. 
 
Az érintettek köre: A weboldalon jegyvásárlás céljából regisztrált látogatók, ill. vásárlók 
 
A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, cégnév, vezetéknév, keresztnév, email cím, lakcím, adószám 
 
Az adatkezelés jogalapja: Rendelés teljesítése, ill. regisztráció esetén az EU 2016/679 rendelet („GDPR”) 6. cikk (1) 
bekezdés a.) ill. b.) pont, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
2001.évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdés. Számviteli bizonylat keletkezése esetén az EU 2016/679 rendelet 
(„GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés c.) pont. 
 
Az adatkezelés időtartama: A törlési kérelem beérkezése esetén a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. 
Számviteli bizonylat keletkezése esetén a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 169.§ (2) bekezdés alapján 8 év. 
 
A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye, és a személyes adatok címzettjei: A 
regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő marketing tevékenység ellátásával megbízott 
munkavállalói, a honlap üzemeltetésével megbízott adatfeldolgozó vállalkozás munkatársai, adatvédelmi tisztviselő 
 
 
3.2. A weboldalon történő ajándékutalvány vásárlás során megvalósuló adatkezelés: 
 
Az adatkezelés célja: A Társaság honlapjain üzemeltetett értékesítési felülethez és a társaság által közölt 
információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. Az adatkezelés célja ajándékutalvány vásárlás során a rendelés 
szabályszerű felvételének biztosítása, a számviteli előírásoknak megfelelő számla kiállítása. 
 
Az érintettek köre: A weboldalon ajándékutalvány vásárlás céljából regisztrált látogatók, ill. vásárlók 
 
A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, cégnév, vezetéknév, keresztnév, telefonszám, ajándékutalvány sorszáma, 
utazás dátuma 
 
Az adatkezelés jogalapja:Rendelés teljesítése, ill. regisztráció esetén az EU 2016/679 rendelet („GDPR”) 6.cikk (1) 
bekezdés a.), ill. b.) pont, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 
2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdés. Számviteli bizonylat keletkezése esetén az EU 2016/679 rendelet 
(„GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés c.) pont. 



 

 

 
Az adatkezelés időtartama: A törlési kérelem beérkezése esetén a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek. 
Számviteli bizonylat keletkezése esetén a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 169.§ (2) bekezdés alapján 8 év. 
 
A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye, és a személyes adatok címzettjei: A 
regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő marketing tevékenység ellátásával megbízott 
munkavállalói, a honlap üzemeltetésével megbízott adatfeldolgozó vállalkozás munkatársai, adatvédelmi tisztviselő 
 

 
3.3. Hírlevél küldése során megvalósuló adatkezelés: 
 
Az adatkezelés célja: A Társaság honlapjain történő regisztráció során a felhasználó előzetesen hozzájárulhat, hogy a 
Társaság aktuális ajánlataival a regisztráció során megadott elérhetőségeken elektronikus vagy papír alapú hírlevélben 
megkeresse. A Társaság regisztráció hiányában reklámüzenetet nem küld, a regisztrált felhasználó szóban, 
elektronikus levélpostai úton, valamint telefonon is leiratkozhat a hírlevél küldéséről. Hírlevél regisztrációhoz az 
honlapon feltüntetett adatvédelmi nyilatkozat elfogadása szükséges. 
 
Az érintettek köre: A weboldalon hírlevél küldéséhez hozzájárulást adott látogatók 
 
A kezelt adatok köre: Dátum, időpont, vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám 
 
Az adatkezelés jogalapja: Hírlevélre történő feliratkozás esetén azEU 2016/679 rendelet („GDPR”) 6. cikk (1) 
bekezdés a.) pont, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi 
XLVIII. törvény 6.§ (5) bekezdés 
 
Az adatkezelés időtartama: A törlési kérelem beérkezése esetén a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.  
 
A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye, és a személyes adatok címzettjei: A 
regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő marketing tevékenység ellátásával megbízott 
munkavállalói kezelhetik, a honlap üzemeltetésével megbízott adatfeldolgozó vállalkozás munkatársai, adatvédelmi 
tisztviselő  
 
3.4. Személyes adatkezelés törzsvásárlói kártyaigénylés esetén: 
 
Az adatkezelés célja: A Társaság törzsvásárlói csoportot működtet, melynek célja törzsvásárlóinak, és a vele egy 
háztartásban élő családtagjai részére történő egyedi kedvezmények biztosítása, személyre szóló ajánlatok elkészítése, 
és közvetlen tájékoztatás a Társaság aktuális ajánlatairól, akcióiról.  
 
Az érintettek köre: A weboldalon törzsvásárlói kártyaigénylést benyújtó személyek 
 
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, 
 
Az adatkezelés jogalapja: az EU 2016/679 rendelet („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pont 
 
Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig 
 
 
 



 

 

A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye, és a személyes adatok címzettjei: A minőségi 
kifogás benyújtása során megadott személyes adatokat az adatkezelő marketing tevékenység ellátásával megbízott 
munkavállalói,  a honlap üzemeltetésével megbízott adatfeldolgozó vállalkozás munkatársai, adatvédelmi tisztviselő  
 
 

4. A személyes adatok törlésére, módosítására vagy kezelésének korlátozására jogosult személyek: 
 

 Marketingvezető 
Postacím: 1066 Budapest, Belgrád rakpart, Nemzetközi Hajóállomás. 
Email cím: ertekesites@mahartpassnave.hu 
Telefonszám: 06 1 484 4013 

 
 

5. Adatfeldolgozás, ill. közös adatkezelés a weboldal üzemeltetése során: 
 
A weboldal üzemeltetése során adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat, ill. közös adatkezelőket vesz igénybe, 
melyek garanciákat nyújtanak az EU 2016/679 rendelet követelményeinek történő való megfelelését és az érintettek 
jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Felek az adatfeldolgozás és 
közös adatkezelés során átlátható módon, a köztük lévő írásos megállapodásban határozták meg a kötelezettségek 
teljesítéséért fennálló, különösen az adatkezeléssel érintett személy jogainak gyakorlásával, kapcsolatos feladataikkal 
összefüggő felelősségük megoszlását. A Társaság a weboldal üzemeltetése céljából az alábbi adatfeldolgozókat veszi 
igénybe, ill. az alábbi közös adatkezelőket alkalmazza:  
 

 Weboldal üzemeltetés technikai háttértámogatás: Travelgate Kft., 1094 Budapest, Páva utca 8.  
                                                                               GBart Design Stúdió Kft Budapest, Frankel Leó u 45.  
 

 Tárhely szolgáltatás: BIT Hungary Kft., Budapest, Budakeszi út 51.  
                                             East Telekom Kft. 

 
 Online számlakiegyenlítés, webshop üzemeltetés: Complog MRC Kft. Budapest, Varjú u 48. 

 
 

6. A cookie-k használata a weblap használata során: 
 

A Mahart PassNave Kft. cookie-kat szeretne küldeni a számítógépére, hogy a http://mahartpassnave.hu oldalon 
szerzett felhasználói élményt megnövelje. 

Számunkra fontos, hogy megóvjuk személyes adatait, és nyíltan beszéljünk, azok felhasználási módjáról. Az 
információk tájékoztató jellegűek és segítenek abban, hogy a webhelyeinken eltöltött idő, élvezetes legyen. 

Tehát, mi az a cookie? 

Kisméretű adatokat tartalmazó szövegfájl, ami egy webhely felkeresésekor tárolódik a gépen. Célja, hogy a webhelyek 
megjegyezzék, mivel foglalkozott az ott töltött idő alatt. Így tárolja például azt az adatot, hogy bizonyos linkekre vagy 
oldalakra rákattintott-e, belépett-e a felhasználó nevével vagy olvasott-e bizonyos oldalakat a webhelyen hónapokkal 
vagy akár évekkel korábban. 



 

 

Többféle cookie típus létezik és nélkülük a webhelyek nem az Ön által megszokott módon működnek. Az PassNave 
Kft. webhelyei is cookie-k segítségével biztosítják a legjobb felhasználói élményt, és csakis a legszükségesebb és 
leghasznosabb cookie-kat alkalmazzák. 

Milyen típusú cookie-k találhatók a Mahart PassNave Kft. webhelyein? 

A cookie-k lehetnek a munkafolyamat idején érvényes vagy állandó cookie-k és megkülönböztetjük az első féltől, 
illetve a harmadik féltől származó cookie-kat. Az alábbiakban elmagyarázzuk, mit is jelentenek ezek a kifejezések, 
hogy jobban megérthesse az általunk használt cookie-kat, illetve azt, hogy miért használjuk őket. 

A böngészési munkamenetidejénérvényes cookie-k: 

A böngészési munkamenet idején érvényes cookie-k lehetővé teszik, hogy egy honlapra tett látogatása során Ön 
felismerhető legyen és így bármely oldal változtatást vagy kiválasztást a böngésző megjegyezhessen oldalról oldalra. 
Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy egy honlap számos oldalán gyorsan és könnyedén haladhasson végig anélkül, 
hogy minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát vagy folyamatokat kellene ismételnie. A 
böngészési munkamenet idején érvényes cookie-k ideiglenesek és lejárnak, amint bezárja a böngészőjét, vagy amikor 
kilép a honlapról. 

Állandó cookie-k: 

Az állandó cookie- k, olyan cookie- k, amelyek egy adott ideig „állandóak” maradnak a számítógépén, miután lejárt a 
böngészési folyamat, ezért lehetővé teszik a felhasználók preferenciáinak vagy műveleteinek a felidézését a honlapra 
tett későbbi látogatás során is. 

A honlap üzemeltetőjétől származó cookie-k: 

Ezek a böngészett honlap üzemeltetőjétől, honlapjáról érkező cookie-k. 

A harmadik fél cookie-jai: 

A cookie-k lehetnek még saját (belső) vagy harmadik féltől származó (külső) cookie-k. A belső cookie-kat az Ön által 
felkeresett Mahart PassNave Kft. webhely, míg a külső cookie-kat valaki más állítja be. PassNave Kft., kizárólag 
olyan külső cookie-k elhelyezését engedélyezi, melyeket előzetesen jóváhagyott. 

A Google Analytics fájljai az oldal monitorozásához szükségesek, valamint információszerzésre szolgálnak az oldal 
felhasználásának módjáról. Ezeket az információkat statisztikák készítésére és a portá ltovábbifejlesztésére használjuk. 
A Google Analytics fájljai az információkat anonym formában tárolják úgy, mint az oldalt látogatók száma vagy a 
megtekintett aloldalak. Ezek a fájlok a Google Analytics által kerülnek beállításra. További információ eléréséhez 
látogassa meg a következő oldalt: http://www.google.com/analytics. A Google Analytics által végzett követés minden 
oldalon történő letiltásához látogassa meg a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalt. 

A cookie-k jóváhagyása: 

Számítógépén, telefonján vagy táblagépén kizárólag az Ön hozzájárulása esetén helyezünk el cookie- kat. Ezt a 
hozzájárulást a cookie-kra vonatkozó előugró ablak „Elfogadom” gombjára kattintással tudja megadni. Amennyiben 
nem szeretné a honlapunkhoz kapcsolt cookie-k elhelyezését számítógépén, telefonján vagy táblagépén, a webhely 



 

 

nagy valószínűséggel nem fog megfelelően működni. Abban az esetben is, ha kezdetben hozzájárul a cookie-k 
használatához, bármikor dönthet úgy, hogy letiltja és törli a cookie-kat az internetes böngészője beállításaiban. 
Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy a cookie-k használata nélkül nem fog tudn ihozzáférni sok olyan funkcióhoz, 
amely megkönnyíti a böngészés élményét, illetve előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásaink nem működnek 
megfelelően. 

Cookie-k beállítása és törlése 

Ha úgy dönt, hogy inkább mellőzi a cookie-k használatát, törölje ki őket a böngészője cookie-mappájából. A 
böngészőjét úgyis beállíthatja, hogy blokkolja a cookie-kat, vagy figyelmeztető üzenetet jelenítsen meg egy-egy 
cookie tárolása előtt. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében 
érhetők el. Ha további kérdései merülnek fel, javasoljuk az ‘All About Cookies’ webhely meglátogatását: 
http://www.allaboutcookies.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cookie 
típusa 

Forrás Cél Lejárat Hogyan lehet letiltani? 

A Mahart PassNave Kft. szolgáltatói és más társaságok által alkalmazott cookie-k vagy nyomkövető technológiák 

Alapvető 
cookie:  
 
Cookie neve: 
SESSID_has
h 

 
 
 
Backend 

 
 
Ez a cookie tárolja, a munkamenet 
azonosítóját. A cookie értéke egy hash kulcs. 

 
 
Az ilyen célból 
beállított cookie a 
munkamenet 
végén lejár. 

A cookie-kat a 
böngészőbeállításainakmegváltoztatásávalengedélyezhetivagytilth
atja le.  

Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további 
információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe. 

 
 
 
_ga 

 
 
 
analytics.js 

 
 
 
Used to distinguish users. 

 
 
 
2 years 

A cookie-kat a 
böngészőbeállításainakmegváltoztatásávalengedélyezhetivagytilth
atja le.  

Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további 
információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe. 

 
 
 
_gat 

 
 
 
analytics.js 

 
 
 
Used to throttle request rate. 

 
 
 
10 minutes 

A cookie-kat a 
böngészőbeállításainakmegváltoztatásávalengedélyezhetivagytilth
atja le.  

Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további 
információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe. 



 

 

 
 
 
cookiepolicy 

 
 
 
inline 

 
 
Ez a cookie tárolja, ha elfogadta a Cookie-k 
kezelésének irányelvét. A cookie értéke 1-es. 

 
 
 
2 év 

A cookie-kat a 
böngészőbeállításainakmegváltoztatásávalengedélyezhetivagytilth
atja le.  

Mivel a lehetőségek böngészőnként eltérőek, további 
információkért lépjen be böngészőjének Súgó menüjébe. 



 

 

 

7. Az adatkezeléssel érintett személyek egyéb jogai: 
 
 

 A hozzáférés joga 
 

Az adatkezeléssel érintett személy 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 az 
adatkezelő által gyűjtött személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. 
 

 A helyesbítéshez való jog 
 

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a 
rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az adatkezeléssel érintett személy 
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 
kiegészítését. 
 

 A törléshez való jog 
 

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy személyes adatokat indokolatlan késedelem 
nélkül törölje az EU 2016/679 rendelet 17. cikk (1) bekezdés által meghatározott feltételek esetén. 
 

 Az elfeledtetéshez való jog 
 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és 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, hogy az adatkezeléssel érintett 
személy kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 
másodpéldányának törlését. 
 

 Az adatkezelés korlátozásához való jog  
 

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 
feltételek valamelyike teljesül: 

- az adatkezeléssel érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát 

- az adatkezelés jogellenes, és az adatkezeléssel érintett személy ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását  

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az adatkezeléssel érintett 
személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez  

- az adatkezeléssel érintett személy tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 
adatkezeléssel érintett személy jogos indokaival szemben. 

 
 

 Az adathordozhatósághoz való jog  
 



 

 

Az adatkezeléssel érintett személy 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, ha az adatkezelés az EU 2016/679 rendelet 6.cikk (1) 
bekezdés a.) pontja szerinti hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. 
 

 A tiltakozáshoz való jog  
 

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon az EU 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapuló személyes adatainak a kezelése ellen, 
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat 
nem kezelheti tovább. 
 

 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 
 

Az adatkezeléssel érintett személy 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. 
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

 az adatkezeléssel érintett személy és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 
szükséges 

 meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az 
adatkezeléssel érintett személy jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló 
megfelelő intézkedéseket is megállapít vagy 

 az adatkezeléssel érintett személy kifejezett hozzájárulásán alapul. 
 
 

8. Az adatkezelés biztonsága: 
 
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó 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 megfelelő technikai és szervezési 
intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, 
ideértve, többek között, adott esetben: 
 

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását 
 

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének 
biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét 

 
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és 

az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani 
 

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának 
rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. 

 
 

9. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről, és az incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak: 
 



 

 

Adatkezelő az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával az után, hogy tudomására 
jutott, jelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens feltehetőleg nem jár kockázattal a 
természetes személyek jogaira és szabadságára nézve. 
Ha az adatvédelmi incidens feltehetőleg magas kockázattal jár az érintett személyek jogaira és szabadságára nézve, az 
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 
 
 

10. Jogorvoslati lehetőségek: 

Érintett a Társaság adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzata alapján kérheti a személyes adataihoz történő 
hozzáférést, az adatok helyesbítését, a személyes adat kezelésének korlátozását, valamint jogosult a személyes adatok 
hordozhatóságára, illetve – a jogszabályban meghatározott adatkezelési kötelezettségek kivételével- törlési igény 
benyújtására a tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségeken.  

A Társaság a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatást nyújt az adatkezeléssel kapcsolatos 
kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Ezen határidő jogos indok esetén 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő 
meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon 
belül tájékoztatást nyújt. Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az adatkezeléssel érintett személy kérelme nyomán, 
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást nyújt az intézkedés 
elmaradásának okáról, és a felügyeleti hatóságnál, valamint bíróságnál benyújtható panaszkezelés módjáról. 

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot: 
 Postai úton a MAHART PassNave Személyhajózási Kft, 1056 Budapest, Belgrád rakpart címen 

 E-mail útján az adatvedelem@mhrt.hu e-mail címen 

 Telefonon a 06-1/484-4001 telefonszámon 

 Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Erős László Péter E-mail: info@dreroslaszlo.hu  Tel: + 36 30 650-1718 
  
Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi hatóságokhoz fordulhat: 
 Fővárosi Törvényszék:  1055 Budapest, Markó utca 27. 

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.E- mail: 
ügyfelszolgalat@naih.hu  

 

- Az adatok kezeléséről szóló tájékoztatót elolvastam, hozzájárulok személyes adataim menetjegy vásárlás 
céljából történő kezeléséhez. 

 
-  Az adatok kezeléséről szóló tájékoztatót elolvastam, hozzájárulok személyes adataim ajándékutalvány 

vásárlás céljából történő kezeléséhez.  
 

- Az adatok kezeléséről szóló tájékoztatót elolvastam, hozzájárulok hírlevél elektronikus, ill. levélpostai úton 
történő küldéséhez. 
 

- Az adatok kezeléséről szóló tájékoztatót elolvastam, hozzájárulok személyes adataim törzsvásárlói 
adatbázisban történő kezeléséhez. 



 

 

 
9. sz. melléklet: Munkaviszony létesítésével kapcsolatos munkáltatói tájékoztató  
 
 

Munkáltatói tájékoztató a munkaviszonnyal kapcsolatos személyes adatok kezeléséről 
 
 
 

Munkavállaló neve:       …………………………………………………..  

Születési helye, ideje:     ………………………………………………….. 

Tisztelt Munkavállalónk! 

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
2016/679 („GDPR”) rendelet 6. cikk (1) bekezdés b.) , c.) ill. e.) pont értelmében, valamint a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012.évi I. törvény (MT) 10. §, -a alapján tájékoztatom, hogy a MAHART PassNave Kft. / 1056Budapest, 
Belgrád rakpart, Nemzetközi Hajóállomás, továbbiakban: Társaság / munkavállalással kapcsolatos személyes adatait 
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának megfelelően kezeli. Ezen adatait szerződéses kötelezettségek 
teljesítéséhez, jogi kötelezettség teljesítéséhez, ill. közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges okokból kezeljük. 

Az adatkezelés jogalapja: az Európa Parlament és a Tanács 2016/679 („GDPR”) rendelete 6. cikk (1) bekezdés b.) , c.) 
ill. e,) pontja és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.-évi I. törvény (MT) 10.§ 

Az adatkezelés célja: munkaviszony létesítése és fenntartása. A Társaság a munkaviszony létesítése és fenntartása 
során keletkezett adatokat az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatában meghatározott elvek alapján kezeli, és 
fenntartja a jogot, hogy a szükséges jogi garanciák biztosítása mellett az adatok kezelését külső adatfeldolgozó 
vállalkozásnak adja át. 

A kezelt adatok köre: a Társaság részére tárolásra és továbbításra kötelező jelleggel előírt, munkavállalói adó 
megállapításra, bérszámfejtésre, ill. statisztikai- és társadalom-biztosítási adat szolgáltatására szolgáló személyes 
adatok. 

Az adatkezelés időtartama: A munkavállaló foglalkoztatásáig, ill. a munkavállalói adó megállapításra, 
bérszámfejtésre, ill. statisztikai és társadalombiztosítási adatszolgáltatásra vonatkozó törvényi előírások céljának 
eléréséig. 

Az adatok tárolásának helye: a Társaság a rögzített személyes adatokat az alábbi telephelyén tárolja: 

MAHART PassNave Kft, 1056Budapest, Belgrád rakpart, Nemzetközi Hajóállomás. 
 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Társaság képviseletére jogosult személyek, a munkaügyi 
osztály munkatársai, adatfeldolgozó vállalkozás, adatvédelmi tisztviselő 

Adatvédelmi tisztviselő személye: Dr. Erős László Péter, E-mail:info@dreroslaszlo.hu, Telefon: +36 30 650 1718 



 

 

Módosítás, közzététel: A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. 
A módosításokról a munkavállalpókat a helyben szokásos módon tájékoztatjuk. 
 
Adatbiztonság: A Társaság a személyes adatok védelme érdekében információbiztonsági szabályozást tart hatályban, 
amelyben ismerteti az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit. Az adatokhoz való hozzáférést a 
Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza. A Társaság által kezelt személyes adatokhoz meghatározott 
módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá a Társaság munkavállalói. 
 
Jogorvoslati lehetőségek: 
Érintett a Társaság adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzata alapján kérheti a személyes adataihoz történő 
hozzáférést, az adatok helyesbítését, a személyes adat kezelésének korlátozását, valamint jogosult a személyes adatok 
hordozhatóságára, illetve – a jogszabályban meghatározott adatkezelési kötelezettségek kivételével- törlési igény 
benyújtására a tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségeken.  

A Társaság a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatást nyújt az adatkezeléssel kapcsolatos 
kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Ezen határidő jogos indok esetén 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő 
meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon 
belül tájékoztatást nyújt. Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az adatkezeléssel érintett személy kérelme nyomán, 
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást nyújt az intézkedés 
elmaradásának okáról, és a felügyeleti hatóságnál, valamint bíróságnál benyújtható panaszkezelés módjáról. 

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot: 
 Postai úton a MAHART PassNave Személyhajózási Kft, 1056 Budapest, Belgrád rakpart címen 

 E-mail útján az adatvedelem@mhrt.hu  e-mail címen 

 Telefonon a 06-1/484-4001 telefonszámon 
 Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Erős László Péter E-mail: info@dreroslaszlo.hu  Tel: + 36 30 650-1718 

  
Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi hatóságokhoz fordulhat: 

 Fővárosi Törvényszék:  1055 Budapest, Markó utca 27. 

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.E- mail: 
ügyfelszolgalat@naih.hu  

Budapest, 2020…………………………… 

                                                          ………………………………………………………… 

                                                                   MAHART PassNave Kft. képviseletében 

A tájékoztatást megkaptam! 

Budapest, 2020…………………………….. 
                                                                                                ……………………………………………………… 

                                                                                                   Munkavállaló 



 

 

 

10. sz. melléklet: Jegyzőkönyv minta munkára alkalmas állapot vizsgálatáról 
 

JEGYZŐKÖNYV ALKOHOLSZONDÁS ELLENŐRZÉS EREDMÉNYÉRŐL 

 

Az ellenőrzés ideje: 20…….év……………………hónap………….nap  

Az ellenőrzés helye: ...........................................................................................................................................  

Ellenőrzött munkavállaló neve, beosztása: .................................................................................................................... 

Anyja neve: .........................................................................................................................................................  

Születési helye, ideje: ....................................................................................................................................................  

Az alkoholszondás ellenőrzés jogcímének és okának meghatározása: 
...........................................................................................………………………………………………………………
………………………………………………………..........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.................................................... 

Az alkoholszondás ellenőrzés véralkoholszintjének, illetve eredményének meghatározása: 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................  

Ellenőrzött személy: Az alkoholszondás ellenőrzés eredményét elfogadom – nem fogadom el*  

A szondázást fegyelmi felelősség mellett megtagadó személy indoka, a szondáztató véleménye: 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................  

A szondázással kapcsolatos esetleges egyéb körülmények, előzmények, intézkedések leírása: 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................  

 

 

 



 

 

 

A jegyzőkönyv 2 példányban készült, amelyből 1 példány az ellenőrzött személyt illeti. Ellenőrzött személy 
tudomásul veszi, hogy az alkoholszondás ellenőrzés vizsgálati eredményének kétségbe vonása esetén munkáltató  
……….típusú kalibrált alkoholszonda által készített nyomtatott formátumú vizsgálati jegyzőkönyvet készít, melyet az 
alkoholszondás ellenőrzési jegyzőkönyv mellékleteként kezel. 

 

A szondáztatást végző személy aláírása: ……………………………………………………… 

Az ellenőrzött személy aláírása: ………………………………………………………………. 

Tanú 1.: …………………………….………………… 

Lakcíme: ………………………………………………  

Tanú 2:………………………………………………… 

Lakcíme:………………………………………………. 



 

 

 

11. sz. melléklet: Munkáltatói tájékoztató, illetve nyilatkozat fotó-, illetve videofelvétel készítéséről  
 

Munkáltatói tájékoztató, ill. nyilatkozat marketing célú videó-, fénykép valamint hangfelvételek 
készítéséről 

 

Munkavállaló neve:       …………………………………………………..  

Születési helye, ideje:     ………………………………………………….. 

Tisztelt munkavállalónk! 

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 („GDPR”) rendelet 6. 
cikk (1) bekezdés a.) pont, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tv. 2:48 § - a, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény (MT) 10.§-a értelmében tájékoztatom, hogy a MAHART PassNave Kft. / 1056 Budapest, Belgrád rakpart, 
Nemzetközi Hajóállomás, továbbiakban: Társaság / a munkavégzés során alkalmazott technológiáról,a 
munkafolyamatok bemutatásáról, a Társaság keretein belül szervezett eseményekről / Például: sportnap, családi nap/ 
oktató, tájékoztató, ill. marketing célú bemutatófilmet, valamint fotókat készíthet, melyen a Társaság munkavállalói 
szerepelnek. A munkavállalókat a munkáltató nem kötelezi a felvételeken történő szereplésre, ezt kizárólag a 
munkavállaló írásos hozzájárulása alapján teszi. A Társaság kinyilvánítja, hogy a felvétel, ill. a rögzített adatok 
tárolásának módja nem sérti a munkavállaló személyhez fűződő, a jó hírnév, a becsület, illetve az emberi méltóság 
védelméhez fűződő jogait. A Társaság kijelenti, hogy a személyes adatokat megfelelő jogi garancia biztosítása mellett 
adatfeldolgozó vállalkozásnak adhatja át. 

Az adatkezelés jogalapja: az Európa Parlament és a Tanács 2016/679 („GDPR”) rendelete 6.cikk (1) bekezdés a.) pontja, a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.-évi I. törvény (MT) 10.§-a, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tv. 2:48 
§ - a 

Az adatkezelés célja: A Társaság ismertségének növelése, a munkahelyi környezet, valamint a Társaság által támogatott 
rendezvények bemutatása. A Társaság a marketing céljából rögzített adatokat az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatában 
meghatározott elvek alapján kezeli, és fenntartja a jogot, hogy a szükséges jogi garanciák biztosítása mellett az adatok kezelését 
külső adatfeldolgozó vállalkozásnak adja át. 

A kezelt adatok köre: A vállalat keretein belül készített fotó-, videó-, illetve hangfelvétel 

Az adatkezelés időtartama: A munkavállaló által adott hozzájárulás visszavonásáig. 

Az adatok tárolásának helye: A Társaság marketing és kommunikációs osztályához tartozó számítógépen, titkosított módon 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Ügyvezető, Marketing és kommunikációs osztály munkatársai, 
Adatvédelmi tisztségviselő, Adatfeldolgozó vállalkozás 

Adatvédelmi tisztviselő személye: Dr. Erős László Péter, E-mail:info@dreroslaszlo.hu, Telefon: +36 30 650 1718 



 

 

Módosítás, közzététel: A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. 
A módosításokról a munkavállalpókat a helyben szokásos módon tájékoztatjuk. 
 
Adatbiztonság: A Társaság a személyes adatok védelme érdekében információbiztonsági szabályozást tart hatályban, 
amelyben ismerteti az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit. Az adatokhoz való hozzáférést a 
Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza. A Társaság által kezelt személyes adatokhoz meghatározott 
módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá a Társaság munkavállalói. 
 
Jogorvoslati lehetőségek: 
Érintett a Társaság adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzata alapján kérheti a személyes adataihoz történő 
hozzáférést, az adatok helyesbítését, a személyes adat kezelésének korlátozását, valamint jogosult a személyes adatok 
hordozhatóságára, illetve – a jogszabályban meghatározott adatkezelési kötelezettségek kivételével- törlési igény 
benyújtására a tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségeken.  

A Társaság a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatást nyújt az adatkezeléssel kapcsolatos 
kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Ezen határidő jogos indok esetén 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő 
meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon 
belül tájékoztatást nyújt. Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az adatkezeléssel érintett személy kérelme nyomán, 
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást nyújt az intézkedés 
elmaradásának okáról, és a felügyeleti hatóságnál, valamint bíróságnál benyújtható panaszkezelés módjáról. 

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot: 
 Postai úton a MAHART PassNave Személyhajózási Kft, 1056 Budapest, Belgrád rakpart címen 

 E-mail útján az adatvedelem@mhrt.hu  e-mail címen 

 Telefonon a 06-1/484-4001 telefonszámon 
 Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Erős László Péter E-mail: info@dreroslaszlo.hu  Tel: + 36 30 650-1718 

  
Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi hatóságokhoz fordulhat: 

 Fővárosi Törvényszék:  1055 Budapest, Markó utca 27. 

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.E- mail: 
ügyfelszolgalat@naih.hu  

A Társaság adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatát megismertem a videó, ill. fényképfelvétel készítéséhez egyéni döntésem 
alapján:                                                        

                                     Hozzájárulok                                                                          Nem járulok hozzá 

Budapest………, 2020………………………….. 

 

                ……………………………………..                                             ……………………………………                                                                                                                                                                    

                                    Munkavállaló                                                              MAHART PassNave Kft. képviseletében 
 



 

 

 

12. sz. melléklet: Adatfeldolgozói szerződés minta 
 
 

Adatfeldolgozással kapcsolatos szerződés belföldre történő adattovábbításhoz 
 
 
Az adatkezelő megnevezése:    
Cím:       
Adószám:      
 
,valamint 
 
Az adatfeldolgozó megnevezése:   
Cím:       
Adószám:       
 
A 2018. május 25-én hatályba lépő, - az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú - 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 továbbiakban: EU rendelet) szóló rendelet alapján, az 
adatvédelmi követelmények betartásához szükséges feltételek és az adatkezelés biztonságának megfelelő szintű 
biztosítása érdekében felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés előírásainak betartása mellett, biztosítva a 
személyes adatok védelmét és tiszteletben tartva az egyének önrendelkezési jogát, Adatkezelő a tevékenységéhez 
kapcsolódóan Adatfeldolgozó bevonásával végzi jelen szerződésben meghatározott adatkezelési folyamatát. 
 
1. Fogalmak 

Jelen szerződés használatában „személyes adat”, „különleges személyes adat”, „adatkezelés/adatkezelő”, 
„adatfeldolgozás/adatfeldolgozó”, „érintett” fogalma megegyezik az Európa Parlament és a Tanács 2016/679 
(„GDPR”) rendeletben meghatározott fogalmakkal. 

 

2. Az adatfeldolgozási tevékenység részletei, az adatfeldolgozás tárgya: 

A felek ………………-tól érvényes hatállyal szerződést kötöttek arról, hogy a Adatfeldolgozó a 33/1998 ( VI.24 ) 
NM rendelet előírásainak figyelembevételével munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése 
tekintetében szolgáltatást nyújt Adatkezelő részére, melynek során kezeli a megbízóval szerződéses jogviszonyban 
álló személyek adatait a megbízó által rendelkezésre bocsátott munkavállallókra vonatkozó személyes adatok 
feldolgozása révén. 

 

3. Az adatfeldolgozási tevékenység időtartama: 

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó között létrejött szolgáltatási szerződés időtartamáig 



 

 

 

4. Az adatfeldolgozási tevékenység során kezelt személyes adatok típusa: 

A természetes személy munkavállalóra vonatkozó személyazonosító adatok / munkavállaló neve, születési hely, 
születési idő, édesanyja neve, lakcím, iskolai végzettség a 33/1998 (VI.24) NM rendelet 13. sz. melléklet szerint 
alapján. 

 

5. Az érintettek kategóriái: 

Az adatkezelő által foglalkoztatott munkavállalók, munkaviszonnyal összefüggő egyéb juttatásban részesülő, 
munkaköri, szakmai, ill. személyi higiéniás orvosi vizsgálatra kötelezett természetes személyek  

 

6. Az adatkezelő jogai és kötelezettségei: 

Adatkezelő jogosult ellenőrizni az Adatfeldolgozónál a szerződés szerinti tevékenység végrehajtását. Adatkezelő 
adatkezelésre vonatkozó döntéseinek végrehajtására műveleteket határozhat meg Adatfeldolgozó részére, a 
szerződésben részletezett feladatok megfelelő ellátásának biztosítása érdekében. Adatkezelőnek a szerződésben 
meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért Adatkezelőt terheli a felelősség, ugyanakkor 
Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul jelezni adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása, vagy az utasítás 
végrehajtása jogszabályba ütközne. 

Amennyiben az Infotv. 14.§-a Érintett tájékoztatást kér az Adatkezelőtől vagy az Adatfeldolgozótól a személyes 
adatai kezelésével kapcsolatban, a tájékoztatást minden esetben Adatkezelő köteles megadni. 

Adatfeldolgozó köteles a hozzá beérkezett kérelmet a beérkezéstől számított 5 napon belül továbbítani Adatkezelő 
részére. Adatkezelő a tájékoztatást a beérkezéstől számított 25 napon belül köteles az érintett számára megadni, 
amelyről tájékoztatja Adatfeldolgozó kapcsolattartóját is. Amennyiben az érintett az Infotv. 14. § b) és c) pontja 
alapján adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását kéri, Adatfeldolgozó köteles a hozzá beérkezett kérelmet a 
beérkezéstől számított 5 napon belül továbbítani Adatkezelő részére. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 25 
napon belül köteles a kérelmet elbírálni, és döntésének megfelelően utasítani Adatfeldolgozót az adat 5 napon belüli 
helyesbítésére, törlésére, illetve zárolására. Az adat helyesbítésére, törlésére, zárolására irányuló kérelem elutasítása 
esetén, Adatkezelő köteles a döntését – a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül - az érintett részére írásban 
megküldeni és döntéséről egyidejűleg Adatfeldolgozó kapcsolattartóját is tájékoztatni. Az adat helyesbítésére, 
törlésére, zárolására irányuló kérelmet elutasító döntésnek tartalmaznia kell az elutasítás ténybeli és jogi indokait, a 
bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségét. Jelen 
pontban meghatározott panaszokat, kérelmeket Felek elektronikus úton továbbítják egymásnak.  

 

7. Az adatfeldolgozó jogai és kötelezettségei: 

Adatfeldolgozó köteles a 2. pontban meghatározott feladatokat Adatkezelő utasításai szerint és Adatkezelő érdekeinek 
megfelelően teljesíteni. Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő figyelmét haladéktalanul, még az utasítás végrehajtása 
előtt felhívni, ha azt észleli, hogy Adatkezelő célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogszabályba ütköző utasítást ad. A 
megbízás ellátása során Adatfeldolgozó tudomására jutott minden adat, információ kizárólag Adatkezelő részére 



 

 

hasznosítható. Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott adatokat 
kizárólag Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, valamint 
Adatkezelő rendelkezései szerint köteles az adatokat tárolni, illetve megőrizni.  Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő 
által megfogalmazott feltételeknek folyamatosan eleget tenni, továbbá az adatbiztonsági feltételeket biztosítani. 
Adatfeldolgozó kizárólag a megbízás tárgyát képező technikai adatkezelési, adatfeldolgozási műveletek végrehajtására 
jogosult. Amennyiben Adatfeldolgozó számára a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, mely 
akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Adatfeldolgozónak haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül 
írásban értesítenie kell Adatkezelőt a késedelemről, annak várható elhúzódásáról és okairól. Adatfeldolgozó a 
szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket 
köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó 
adatvédelmi jogszabályi rendelkezések, a jelen szerződésbe foglalt kötelezettségek, valamint az adatfelvétel célja és 
módja tekintetében. Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az általa kezelt, papíron, illetve elektronikusan tárolt adatok 
megfelelő védelméről. Adatfeldolgozó az adatokhoz történő, illetéktelen személyek általi hozzáférést köteles 
megakadályozni, e kötelezettsége szándékos vagy gondatlan megsértéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel 
tartozik. Adatfeldolgozó az általa feldolgozott adatok felhasználási jogát nem ruházhatja át harmadik személyre.  

 

8.  Adatbiztonság: 

Felek rögzítik, hogy az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmének technikai és személyi 
intézkedésekkel, valamint fizikai és informatikai megoldásokkal történő támogatását jelenti. Ez alapján az Adatkezelő, 
ill. az Adatfeldolgozó a tudomány és a technológia állása, és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés 
hatóköre, jellege, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó 
valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre 
annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. 

Felek kijelentik, hogy Adatkezelő és – az Adatkezelő megbízásából eljáró – Adatfeldolgozó az adatkezelési és 
adatfeldolgozói tevékenysége során az Infotv-ben előírtaknak, az adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak 
megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb 
nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.  

Felek – többek között –: 

a) gondoskodnak arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján 
kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá,  

b) gondoskodnak a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről,  
c) az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezik el, gondoskodnak 

annak fizikai védelméről is,  
d) gondoskodnak arról, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek 

összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 
 

9. Titoktartás: 



 

 

Adatkezelő, illetőleg a szerződésből eredő feladatai tekintetében Adatfeldolgozó köteles megtenni azokat a technikai 
és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok 
érvényre juttatásához szükségesek.  

Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Adatkezelő által átadott, a teljesítéshez kapcsolódó iratokról, 
dokumentumokról másolatot, kivonatot csak Adatkezelő előzetes engedélyével készít, és ezen iratokba harmadik 
személy részére betekintést nem ad, illetve semmilyen más módon nem hozza harmadik személy tudomására azok 
tartalmát. A titoktartási kötelezettség Adatfeldolgozót a szerződés teljesítésére, illetőleg megszűnésére tekintet nélkül, 
határidő nélkül terheli. A titoktartási kötelezettség megsértéséből, illetve az adatok jogosulatlan nyilvánosságra 
hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek kiküszöböléséhez szükséges költségek, ideértve mind a vagyoni, 
mind a nem vagyoni kár megtérítését – az egyéb felelősségén túl – azt a felet terhelik, akinek a jogosulatlan 
nyilvánosságra hozatal tekintetében felelőssége 

10.  Illetékesség: 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton, egyeztetés, 
tárgyalás során rendezik.  

Ennek eredménytelensége esetére a Fővárosi Törvényszék illetékességét kötik ki. 

11.  Záró rendelkezések: 

A jelen szerződés módosítása kizárólag írásbeliség útján, a kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) cégszerű 
aláírása mellett történhet. A jelen szerződésre a magyar jog szabályai, a jelen szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló. 2013. évi V. törvény, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
2016/679 / GDPR / rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011.évi CXIII.tv / Infotv. / vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

Jelen szerződést szerződő felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak tartalmával minden tekintetben 
egyetértve, helybenhagyólag írták alá. 

 
Kelt: Budapest, ………………… 
 

 

……………………………  …………………………… 

Adatkezelő részéről  Adatfeldolgozó részéről 

Név  Név 

Beosztás  Beosztás 

 

 



 

 

 

13. sz. melléklet: ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 
A Mahart Passnave Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetéséről 

 

1.  AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT ELVÉGZÉSÉNEK OKA  

A Mahart Passnave Kft. / 1056 Budapest, Belgrád rakpart, Nemzetközi Hajóállomás Továbbiakban: Társaság / 
telephelyein vagyonvédelmi, ill. munkabaleset kivizsgálás céljából kamerarendszert üzemeltet. Mivel munkavállalók 
esetében a kamerarendszer üzemeltetéséhez a jogalapot a GDPR önállóan nem teremti meg, ezért a munkáltató az 
Irányelv 29. cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoport 06/2014.sz véleménye alapján érdekmérlegelési teszt elvégzését 
tartja szükségesnek. Ezen ellenőrzés végrehajtása a Társaságnak 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. számú Rendelete ("GDPR") 6. 
cikkének (1). bek. f) pontban, valamint 4. cikk 1. pontban foglalt rendelkezések figyelembevételével történik. Ezen 
előírások figyelembevételével a kamera látókörébe eső "bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított 
vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy", 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. számú Rendelete ("GDPR") 4. 
cikkének 1. pontja alapján érintettnek ("Érintett") minősül. 

 

2.  AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT TARTALMA 

Az Érdekmérlegelési Teszt során az Társaság azonosítja az Társaságnak az EU 2016/679rendelet 6.cikk f.) ponthoz 
fűződő jogos érdekét; megállapítja az adatkezelés időtartamát, az Érintettnek az adatkezeléssel összefüggő érdekeit, az 
érintett alapjogokat, mint az Társaság jogos érdekeinek ellenpontját, elvégzi az Társaság jogos érdekeinek és az 
Érintett érdekeinek, alapjogainak súlyozását és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adatok kezelhetőek-e az 
Érintett külön hozzájárulása nélkül. 

 

3.  A TÁRSASÁG JOGOS ÉRDEKE 

 A Társaság kinyilvánítja, hogy üzemeltetett vízi járművein szigorú munkabiztonsági, valamint ehhez kapcsolódó 
vagyonvédelmi előírások vannak érvényben. Az utasbiztonság folyamatos, magas szintű biztosításának megteremtése 
érdekében megállapítható, hogy a kamerás megfigyelés az említett indokok figyelembevételével alternatív, 
mechanikai vagy egyéb műszaki megoldással nem helyettesíthető, személyes adatok kezelése nélkül a tervezett cél 
nem elérhető. A Társaság elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag magánterületén, alkalmaz, melynek 
üzemeltetése során a hozzájárulás az üzemi területre lépő vendégek esetében ráutaló magatartással is megadható.  

 



 

 

Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a magánterület közönség számára nyilvános 
részén elhelyezett ismertetés ellenére a területre bemegy, kivéve, ha a körülményekből egyértelműen más következik. 
A kamerarendszer üzemeltetése során a munkavállalók érdekeit figyelembe véve közterület, munkaközi szünet 
eltöltésére szolgáló terület / dohányzó, étkező, pihenő / nem kerül megfigyelésre, ill. a munkaintenzitás befolyásolását 
célzó, közvetlen megfigyelést biztosító kamerapozíciók sem kerültek felszerelésre, így a rendszer üzemeltetése a 
személyiségi jogok csorbulása nélkül, a jogszabályi kötelezettségek betartásával biztosítható. 

 

4.  AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

A Társaság a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
CXXXIII. törvény (31. § és 32. §) alapján, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelete ("GDPR") 6. cikkének (1). bek. f.) pont figyelembevételével 
a kamerafelvételeket a felvétel készítésétől számított 3 napig őrzi. 

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, az adatkezelés tartamán 
belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne 
törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a felvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a 
rendőrhatóságnak a Társaság lefoglalási jegyzőkönyv ellenében haladéktalanul átadja. Amennyiben megkeresésre 
attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvételt a Társaság 
megsemmisíti, ill. törli. 

 

5. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA 

Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. Személyes adat kezelése kizárólag akkor az a GDPR 6. cikk (1) 
valamelyik alpontja szerinti esetben jogszerű. A Társaság kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelése az adatkezelés 
minden szakaszában meg felel a következő adatkezelési elveknek: jogszerűen, tisztességes eljárás alapján, átlátható 
adatkezelés kivitelezésével, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, az 
integritás és bizalmas jelleg biztosításával kerül végrehajtásra. Az elvek teljesüléséről az Társaság naprakész 
elektronikus nyilvántartást vezet, és azt szükséges esetén képes az Érintettnek vagy más személyeknek bemutatni. A 
Társaság csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél 
elérésére alkalmas.  

Az adatkezelésről kötelezően nyújtott tájékoztatáson túl az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet a Társaság által 
kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól a GDPR 13-15. 
cikkei szerint (tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga). Ilyen irányú megkeresés esetén a Társaság 
a lehető legrövidebb idő, maximum a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az Érintettet. 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó 
pontatlan személyes adatokat a GDPR 16. cikke szerint. 

Az Érintett bizonyos körülmények fennállta esetén jogosult kérni a kamerarendszer üzemeltetése során kezelt adatok 
törlését a GDPR 17. cikke alapján. Ilyen körülmény lehet, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, 



 

 

amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy ha Társaságnak nincs az Érintett jogaival szemben 
elsőbbséget élvező jogszerű oka az adatkezelésre, ill. a személyes adatot jogszerűtlenül kezelte Társaság.   

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Társaság korlátozza az adatkezelést, különösen, ha: az Érintett vitatja a 
személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását vagy az Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 
az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

Az Társaság az fentiek szerinti valamely Érintetti jog gyakorlására vonatkozó kérelem benyújtásától számított 
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és 
a döntésről az Érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az Társaság az Érintett tiltakozásának megalapozottságát 
megállapítja, az adatkezelést megszünteti, vagy az adatokat zárolja. Amennyiben az Érintett az Társaság döntésével 
nem ért egyet, illetve, ha az Társaság a határidőt elmulasztja, az Érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó 
napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 

 

6.  AZ ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT EREDMÉNYE 

A leírtak alapján megállapítható, az Társaság kamerarendszer üzemeltetéséhez fűződő érdeke megfelel a 
szükségességi és arányossági követelményeknek, tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése megfelel a 
jogszabályi előírásoknak, ill. az Érintett személyek számára a jogok biztosíthatók. 

Az Érdekmérlegelési Teszt eredményeként megállapításra került, hogy az GDPR. 6. cikk (1) f) pontjában 
meghatározott adatkezelési jogalap mint a Társaság jogos érdeke a kamerarendszer üzemeltetésének vonatkozásában 
fennáll. A kamerarendszer a Társaság által, az Érintett további külön hozzájárulás nélkül is üzemeltethető. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

14. sz. melléklet: ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT 
A Mahart Passnave Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetéséről 

Adatvédelmi hatásvizsgálat  

1. Az adatkezelés részletes leírása 

Az adatkezelés célja: 

 

A Társaság munkabaleset megelőzési és 

rekonstruálási, valamint vagyonvédelmi célból 

kamerarendszert üzemeltet.  

A kezelendő személyes adatok köre, az 

adatkezelés időtartama: 

 

 

A kamerával megfigyelt területre belépő személy 

kamerarendszeren megjelenő arcképmása. 

Társaság a kamerarendszer üzemeltetése során 

hangot nem rögzít. Az adatkezelés időtartama a 

felvétel keletkezésétől számított 15 nap. 

Az adatkezelési tevékenység leírása: Digitális rögzítésű kamerarendszer üzemeltetése.  

Az adatkezelésben közreműködő személyek 

megnevezése 

 

Az adatkezelésben a Társaság adatbiztonsági és 

adatvédelmi szabályzatában megtalálható, 

betekintési és mentési jogosultsággal rendelkező 

személyek listájában szerepeltetett 

munkavállalók vesznek részt. 

2. Szükségesség-arányossági teszt elvégzése az alábbi tényezők figyelembevételével 

2.1. Az adatkezelés szükségességéhez-arányosságához hozzájáruló tényezők 

Az adatkezelés célhoz kötöttségének való 

megfelelés: 

 

A Társaság garanciát vállal arra, hogy a 

felvételeket kizárólag a vendég, ill. a 

munkavállalói tájékoztatóban megjelölt 

adatkezelési céllal kapcsolatosan használja fel. A 



 

 

 

 

Társaság a felvételeket sem munkavédelmi, sem 

marketing célból nem kezeli, nem továbbítja, és 

nem hozza nyilvánosságra. 

Az adatkezelés jogszerűsége, megfelelő jogalap 

azonosítása: 

Az adatkezelés az érvényes törvényi előírásoknak 

megfelelően a GDPR 6.cikk (1) bek f.) pont 

alapján / adatkezelő jogos érdeke / történik. 

Az adattakarékosság elvének való megfelelés: 

 

 

A Társaság az adattakarékosság elvének 

megfelelően az adatkezelés céljának megfelelő 

releváns és megfelelő adatot gyűjt. A törvényi 

lehetőségen túlterjeszkedő, készletező 

adatkezelést nem folytat. 

Korlátozott tárolhatóság: 

 

 

 

 

Az adatkezelés az érvényes törvényi előírásoknak 

megfelelően a GDPR 6.cikk (1) bek f.) pont 

alapján / adatkezelő jogos érdeke / mint jogalap, 

valamint a korlátozott tárolhatóság elvének 

figyelembevételével történik. A rögzítési idő a 

felvétel keletkezésétől számított 15 nap, mely az 

adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül 

szükséges. 

1.2 Az érintettek jogai erősítését szolgáló tényezők: 

Tájékoztatás nyújtása az érintettek részére: 

 

 

A Társaság vendégei piktogramos ill. A3 méretű, 

az adatkezelést és a jogorvoslati lehetőségeket 

részletesen bemutató információs táblán, a 

munkavállalók írásos jognyilatkozattal kerültek 

tájékoztatásra 

A hozzáféréshez való jog és 

adathordozhatósághoz való gyakorlása: 

 

A felvételek a jogos érdekét bizonyító érintett 

számára bejelentkezést követően a feltüntetett 

betekintésre és mentésre jogosult személyek 

közreműködésével elérhetők, így mindkét 



 

 

 jogigény esetén biztosított. 

A helyesbítéshez és törléshez való jog 

gyakorlása: 

 

 

Az érintett a felvétel keletkezésétől számított 30 

napon belül kérheti a rá vonatkozó adatok törlését 

vagy helyesbítését.  Az erről született döntésről a 

Társaság vezetői az igény bejelentésétől számított 

legrövidebb időn, de maximum 30 napon belül 

tájékoztatják az érintett személyt. 

A tiltakozáshoz való jog és adatkezelés 

korlátozásához való jog: 

 

 

Az érintett a felvétel keletkezésétől számított 30 

napon belül tiltakozhat adatainak kezelése ellen. 

Az erről született döntésről a Társaság vezetői az 

igény bejelentésétől számított legrövidebb időn, 

de maximum 30 napon belül tájékoztatják az 

érintett személyt. 

Az adatfeldolgozókkal fennálló jogviszony 

azonosítása: 

A Társaság a kamerarendszer üzemeltetése során 

nem vesz igénybe adatfeldolgozót. 

A nemzetközi adattovábbítás biztonságát 

biztosító tényezők: 

A kamerarendszerrel rögzített képanyag nem 

kerül továbbításra. 

Előzetes konzultáció lefolytatása: 

 

 

 

Az adatkezelési tevékenység vizsgálata során 

megállapítást nyert, hogy profilalkotás, 

különleges technológia alkalmazása nem történik 

a Társaság által, így a kamerarendszer 

üzemeltetése a Hatósággal történő előzetes 

konzultációt nem igényel. 

2. Az Érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatok azonosítása 

3.1. Valamennyi, a konkrét adatkezelés tekintetében azonosított kockázat esetén az alábbi szempontok 

figyelembevétele: 

A kockázatok forrásának azonosítása: A Társaság kockázati tényezőként a személyi 

változásokból adódó, valamint a külső, előre nem 



 

 

 

 

látható külső fizikai hatást / betörés, csőtörés, 

árvíz, hacker támadás / azonosítja. 

Az érintettek jogait és szabadságait érintő 

kockázatok azonosítása: 

 

A Társaság az érintett személy jogait és 

szabadságait érintő kockázatként illetéktelen 

személy betekintési lehetőségét azonosítja, 

melynek elkerülésére minden elvárható szervezeti 

és technikai intézkedést megtesz. 

Jogosulatlan hozzáféréshez, véletlen vagy nem 

szándékos megváltoztatáshoz, vagy 

adatveszteséghez vezető kockázatok azonosítása: 

 

A Társaság mechanikai, elektronikus védelmi és 

informatikai intézkedésekkel az adatvesztéshez 

ill. jogosulatlan hozzáféréshez vezető kockázatot 

minimalizálja, így ilyen kockázatot az 

adatkezelés során nem azonosít. 

A kockázatok súlyosságának és bekövetkezése 

valószínűségének azonosítása: 

 

 

Megállapítható, hogy a Társaság a 

kamerarendszer üzemeltetése során bevezetett 

intézkedésekkel / mechanikai, elektronikus, 

informatikai ill. jelszavas védelem / a felvételek 

megsemmisüléséből ill. jogellenes kezeléséből 

adódó kockázatokat minimalizálja. 

3.2. A fenti 3.1 pont szerint azonosított kockázatok kezelésre tett intézkedések 

Társaság a kamerarendszer üzemeltetése során zárt adatkezelést folytat. A rendszer külső hálózathoz nem 

csatlakozik, a hardver elemek zárt, vagyonvédelmi rendszerrel védett helyiségben kerültek elhelyezésre. A 

szerver megfelelő erősségű jelszóval biztosított. 

3. A hatásvizsgálat elvégzésében közreműködő személyek azonosítása 

A hatásvizsgálatot lefolytató személy: Dr. Erős László  

A hatásvizsgálat elvégzésébe bevont érintettek: 

 

A Társaság képviseletére jogosult személyek ill. 

a betekintési és mentési jogosultsággal 

rendelkező munkavállalók. 

Kiértékelés 



 

 

A fentiekben foglaltak alapján a Társaság a fenti adatkezelési cél tekintetében az alábbi megállapításokat 

teszi: 

A Hatásvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a kamerarendszer üzemeltetése során a Társaság az 

érvényes törvényi előírásoknak megfelelően jár el, a kamerarendszert megfelelő elektronikus, 

mechanikai, informatikai ill. jelszavas védelemmel üzemelteti, a munkáltató jogos érdeke, mint jogalap 

alkalmazásával, az érintetti jogok biztosításával. A kamerarendszer alkalmazása során profilalkotás, 

viselkedéselemzés, nem történik, munkaközi szünet eltöltésére szolgáló helyiségben kamera nem került 

elhelyezésre, a vendégek tájékoztatására szolgáló információs táblák megtalálhatóak a bejáratoknál, a 

munkavállalók jognyilatkozattal lettek tájékoztatva a kamerarendszer üzemeltetéséről, a rendszer 

üzemeltetéséhez kapcsolódó jogaikról és a jogorvoslati lehetőségekről. A kamerarendszer a feltüntetett 

garanciális szabályok biztosításával az érintett személyek további hozzájárulása nélkül üzemeltethető. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15. sz. melléklet: Tájékoztató a kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről 
 

A MAHART PassNave Személyhajózási Kft. a tulajdonában lévő magánterületen kamerás megfigyelőrendszert 
üzemeltet. A MAHART PassNave Személyhajózási Kft. a kamerás megfigyelés során rögzített személyes adatok 
kezeléséről adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatot készített, mely a MAHART PassNave Személyhajózási Kft. 
által üzemeltetett ügyfélszolgálati pontokon, ill. a MAHART PassNave Személyhajózási Kft. központjában hétköznap 
8 és 16 óra között, előzetes bejelentkezést követően elérhető.  

1. A megfigyelőrendszer üzemeltetője: 

MAHART PassNave Személyhajózási Kft. 1056 Budapest, Belgrád rakpart 

2. A kamerák elhelyezésének célja: 

A kamerák használatának célja az emberi élet, a testi épség védelme, balesetek rekonstruálhatósága, valamint a 
vagyonvédelem. 

3. A kezelt adatok köre: 

A MAHART PassNave Személyhajózási Kft. a megfigyelőrendszer üzemeltetése során a területre belépő személy 
arcképmását és cselekvését rögzíti. A kamerarendszer hangot nem rögzít. 

4. A felvétel készítésének jogalapja: 

Az adatkezelés jogalapja vendégek esetében az érintett személy önkéntes hozzájárulása a területre történő belépéssel 
az EU 2016/679 rendelete („GDPR”) 6.cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, munkavállalók esetében a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 11.§-a, az EU 2016/679 rendelete („GDPR”) 6.cikk (1) bekezdés f) 
pontja, valamint az összes érintett esetében a személy és vagyonvédelmi, ill. magánnyomozói tevékenység 
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.  

5. A felvételek tárolásának időpontja és helye:  

A MAHART PassNave Személyhajózási Kft. a felvételeket a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv. 31. § (2) bekezdés alapján 15 napig tárolja kivéve, ha a törvény 
alapján meghatározott célból felhasználja. A rögzített felvételek a 1056 Budapest, Belgrád rakpart címen található 
szerveren kerülnek tárolásra. 

6. A felvételekhez hozzáférést biztosító személyek: 

A felvételekhez, feladatuk ellátása érdekében az alábbi személyek férnek hozzá: 

Név: ………….., Telefon: +36 ……………. Email cím: ………………………. 

Név: Dr. Erős László adatvédelmi tisztviselő, Telefon: 06 30 650 1718 , Email cím: info@dreroslaszlo.hu  



 

 

 

7. A felvételek felhasználása: 

A MAHART PassNave Személyhajózási Kft. az alábbi esetben használja fel a rögzített kamerafelvételeket: 

- bűncselekmény, vagy szabálysértés gyanújának esetén a feljelentés elkészítéséhez, 

- hatóságtól érkezett írásos megkeresés alapján, a kérés teljesítéséhez, 

- felvételen érintett személy megkeresése alapján az érintetti joggyakorlás elősegítése érdekében. 

8. A felvételen szereplő személyek jogai: 

- Tájékoztatáshoz és törlés kéréséhez való jog: A felvételeken szereplő személy a  képfelvétel keletkezésének 
időpontjától számított 15 napon belül tájékoztatást kérhet arról, hogy mi látható a felvételen a kamerarendszeren 
rögzített, személyét érintő felvételekkel összefüggésben, valamint ezzel kapcsolatosan törlési kérelmet nyújthat be. A 
kérelemben meg kell jelölnie, hogy a) milyen napon és hány órakor készült, illetve mely kamerák által készített 
felvételekkel kapcsolatban kér tájékoztatást, b) miről ismerhető fel az érintett személy, c) milyen módon kéri a 
tájékoztatást (email útján, postai úton). A MAHART PassNave Személyhajózási Kft. a kérelmet 30 napon belül 
teljesíti.  

- Zároláshoz való jog: A felvételeken szereplő személy a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 15 napon 
belül kérheti a felvételek zárolását. A kérelemben meg kell jelölnie, hogy a) milyen napon és hány órakor készült, 
illetve mely kamerák által készült felvétel zárolását kéri, b) milyen okból kéri a felvétel zárolását. 

- Betekintéshez való jog: A felvételeken szereplő személy a képfelvétel keletkezésének időpontjától számított 15 
napon belül kérheti, hogy a személyét érintő kamerafelvételbe betekinthessen. A kérelemben meg kell jelölni, hogy a) 
milyen napon és hány órakor készült, illetve mely kamerák által készített felvételbe kíván betekinteni, b) melyik 
napon kíván betekinteni.  

Tájékoztatjuk, hogy a kérelemben felsorolt jogain kívül kérheti adatainak, helyesbítését, vagy kezelésének 
korlátozását. Betekintésre hétfőtől péntekig, munkanapokon 8 és 16 óra közötti időpont jelölhető meg. Betekintésre a 
MAHART PassNave Személyhajózási Kft. központjában van lehetőség. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha a kérelme 
beérkezésétől számított 30 napon belül nem él a betekintés lehetőségével, akkor a felvételt töröljük. 

9. Jogérvényesítés 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a MAHART PassNave Személyhajózási Kft. adatkezelése nem felelt meg a 
jogszabályi követelményeknek a felvételekhez hozzáférést biztosító személyeken kívül az alábbi hatóságokhoz 
fordulhat: 

 Fővárosi Törvényszék: (1055 Budapest, Markó utca 27.) 

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Honlap: 
www.naih.hu) 

 



 

 

 

16. sz. melléklet: Tájékoztató személyes adatok kezeléséről üzleti partnerek részére 
 

Tisztelt Partnerünk! 

Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

2016/679 („GDPR”) rendelet értelmében tájékoztatom, hogy a MAHART PassNave Személyhajózási Kft. /1056 

Budapest, Belgrád rakpart., továbbiakban: Társaság/ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot alapján végzi 

tevékenységét és üzleti partnereit a kapcsolattartás során megvalósuló adatkezelésről az alábbi nyilatkozatban 

tájékoztatja.  

A Társaság elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében és kiemelten fontosnak tartja 

ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan 

kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát 

garantálja.  

A Társaság az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, 

mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az 

adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:  

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

 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről  

 2000. évi C. törvény – a számvitelről  

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a 

továbbiakban: „GDPR”) 

DEFINÍCIÓK 

 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – 

azonosítható természetes személy;  



 

 

 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint 

egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző 

ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;  

 hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - 

teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;  

 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki 

vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 

(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval 

végrehajtatja;  

 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek 

összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 

felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 

zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, 

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők 

(pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;  

 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;  

 nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;  

 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;  

 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a 

műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, 

hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;  

 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az 

adatok feldolgozását végzi.  

Az adatkezelés célja: Az üzleti partnerrel kötött szerződés teljesítése, kapcsolattartás. A Társaság a rögzített 

adatokat az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatában meghatározott elvek alapján kezeli, és fenntartja a jogot, 

hogy a szükséges jogi garanciák biztosítása mellett az adatok kezelését külső adatfeldolgozó vállalkozásnak adja át. 



 

 

 

Az adatkezelés jogalapja: az Európa Parlament és a Tanács 2016/679 („GDPR”) rendelete 6. cikk (1) bekezdés 

b.), ill. c.) pontja.  

A kezelt adatok köre: Számlázási név, cím, kapcsolattartó, kapcsolattartó telefonszáma, kapcsolattartó email címe 

adószám, számla mellékleteként előírt kötelező kellékek. 

Az adatkezelés időtartama: A fennálló szerződéses kapcsolat időtartamáig. Számviteli bizonylat keletkezése 

esetén a számvitelről szóló 2000. évi C.) törvény 169/B §-a alapján 8 év. 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Társaság képviseletére jogosult személyek, a Társaság 

értékesítési és pénzügyi folyamatába bevont munkatársai, adatfeldolgozó vállalkozás, Adatvédelmi tisztviselő 

Az adatvédelmi tisztviselő személye: Dr. Erős László. E-mail: info@dreroslaszlo.hu Tel: +36 30 650 1718 

Módosítás: A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa.  

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI 

 A hozzáférés joga 

Az adatkezeléssel érintett személy 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 az 

adatkezelő által gyűjtött személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. 

 A helyesbítéshez való jog 

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 

a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az adatkezeléssel érintett 

személy jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő 

– kiegészítését. 

 A törléshez való jog 

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy személyes adatokat indokolatlan késedelem 

nélkül törölje a GDPR. 17.cikk (1) bekezdés által meghatározott feltételek esetén. 

 



 

 

 Az elfeledtetéshez való jog 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és 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, hogy az adatkezeléssel 

érintett személy kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok 

másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

 Az adatkezelés korlátozásához való jog  

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 

feltételek valamelyike teljesül: 

- az adatkezeléssel érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

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

pontosságát 

- az adatkezelés jogellenes, és az adatkezeléssel érintett személy ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását  

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

érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez  

- az adatkezeléssel érintett személy tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 

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

élveznek-e az adatkezeléssel érintett személy jogos indokaival szemben. 

 Az adathordozhatósághoz való jog  

Az adatkezeléssel érintett személy 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 ha az adatkezelés a GDPR. 6.cikk (1) 

bekezdés a.) pontja szerinti hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. 

 A tiltakozáshoz való jog  



 

 

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 

bármikor tiltakozzon a GDPR. 6.cikk (1) bekezdés a.) pontján alapuló személyes adatainak a kezelése ellen, 

ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat 

nem kezelheti tovább. 

 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Az adatkezeléssel érintett személy 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. 

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

- az adatkezeléssel érintett személy és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges 

- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az 

adatkezeléssel érintett személy jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló 

megfelelő intézkedéseket is megállapít vagy 

- az adatkezeléssel érintett személy kifejezett hozzájárulásán alapul. 

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó 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 megfelelő technikai és szervezési 

intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot 

garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: 

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását 

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének 

biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét 

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést 

és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani 

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának 

rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. 



 

 

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK, INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐK 

A tájékoztató alapján Ön a Társaság adatkezelésre jogosult vezetőjéhez megkereséssel fordulhat, melyben jogosult 

a GDPR rendelkezéseinek megfelelően személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást, valamint adatainak 

helyesbítését, törlését, illetve az adatkezelés korlátozását kérni. 

Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban megtalálható 

elérhetőségeken jogosult tiltakozni, bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

fordulni.  

Az adatkezelés során érintett személyjogainak sérelme esetén az alábbi Hatósághoz fordulhat:  

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

 Telefonszám: +36-1-391-1400  

 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Alulírott …………………………………………….......................................................... (képviselő neve) a 

............................................................................................. (Társaság/magán személy megnevezése) képviseletében 

jelen nyilatkozat megtételével: 

- Tudomásul veszem, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) alapján 

adataimat az Adatkezelő, a személyes adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt 

adatkezelési céllal kezeli. 

 

Kelt: _______________ (hely), _________(év)_____________ (hó) _____ (nap) 

 

                                                                             _____________________________________ 

                                                                                 Aláírás 



 

 

 

17. sz. melléklet: Adatvédelmi tájékoztató személyes adatok kezeléséről közbeszerzési eljárás során 
 

Jelen 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 (általános 

adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek figyelembevételével készült. 

Adatkezelő adatai  

MAHART PassNave Személyhajózási Kft. 

Képviseli: Spányik Gábor ügyvezető 

Székhely: 1056 Budapest, Belgrád rakpart 

Telefon: +36 1 484 4000 

Adatvédelmi tisztviselő  

dr. Erős László Péter 

E-mail: info@dreroslaszlo.hu 

Telefon: +36 30 650 1718 

1. Az adatkezelés jogalapja  

a) A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a 

továbbiakban: Kbt.) 69. § (14) bekezdése alapján az ajánlatkérő jogosult a kizáró okok fenn nem állása és 

az alkalmasság megítélése céljából az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben megnevezett személyek 

természetes személyazonosító adatait, valamint képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra, 

szervezeti, köztestületi tagságra és gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó adatait kezelni. A 

kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése keretében - a külön jogszabályban foglalt igazolási szabályok 

szerint - a büntetlen előéletre vonatkozó adatról hatósági igazolás is kérhető. A kizáró okok hiányának 

igazolásához benyújtandó, külön jogszabályban foglalt nyilatkozat gazdasági, valamint szakmai kamara 

előtt annak tagja által tett nyilatkozat is lehet. 

b) A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, az adatkezelő jogos érdeke.   

2. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 



 

 

a) Adatkezelő a közbeszerzési eljárással kapcsolatban természetes személyek, egyéni vállalkozók tekintetében 

(a továbbiakban: Érintett) az alábbi személyes adatokat, a közbeszerzési eljárás jogszerű lefolytatása, az 

ajánlattevő alkalmasságának megállapítása, kizáró okok fenn nem állása, valamint az ajánlat értékelése 

érdekében a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont alapján kezeli, a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat 

tartalma szerint: 

Érintett Az érintettről kezelt személyes adat 

Ajánlattevő alkalmasságának 

igazolásában részt vevő személy, 

kizárási okok fenn nem állása 

megállapítása céljából kezelt 

személyes adatokkal érintett 

személy 

Név, cím, természetes személyazonosító adatok, végzettség, 

képzettség, szakmai gyakorlat ideje, időszaka, önéletrajzban 

megadott egyéb személyes adatok, rendelkezésre állási 

nyilatkozat, köztestületi tagságra, gazdasági társaságban 

fennálló tagságra vonatkozó adatok, aláírás 

b) Adatkezelő a közbeszerzési eljárással kapcsolatban Érintett alábbi személyes adatait a közbeszerzési eljárás 

jogszerű lefolytatása, kapcsolattartás és okirati hitelesség biztosítása céljából, továbbá szerződés 

előkészítése céljából, a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja alapján kezeli a közbeszerzési eljárásban benyújtott 

ajánlat tartalma szerint:  

Érintett Az érintettről kezelt személyes adat 

Ajánlattevő (ha természetes 

személy vagy egyéni vállalkozó) 

Név, székhely/lakcím, nyilvántartási szám (egyéni 

vállalkozó esetén), adószám, bankszámlaszám, telefonszám, 

faxszám, e-mail cím, aláírás, további, az aláírási 

címpéldányon/aláírás mintán szereplő személyes adatok  

Közös ajánlattétel esetén: 

konzorciumvezető, konzorcium tag 

(ha természetes személy vagy 

egyéni vállalkozó) 

Név, székhely/lakcím, nyilvántartási szám (egyéni 

vállalkozó esetén), adószám, bankszámlaszám, telefonszám, 

faxszám, e-mail cím, aláírás, további, az aláírási 

címpéldányon/aláírás mintán szereplő személyes adatok 

Ajánlattevő képviselője Név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, 

személyigazolvány szám, aláírás, további, az aláírási 



 

 

címpéldányon/aláírás mintán szereplő személyes adatok 

Kapcsolattartó Név, beosztás, cím (lakcím/ székhely/levelezési cím), 

telefonszám, e-mail cím, faxszám, aláírás  

Ajánlattevő nyilatkozatra jogosult 

képviselője 

Név, cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, aláírás 

Meghatalmazott Név, lakcím, személyazonosító igazolvány szám, aláírás 

Tanú Név, lakcím, aláírás 

c) A közbeszerzési eljárásban további személyes adatok kezelésére is sor kerülhet, amennyiben az ajánlattevő 

ezeket az ajánlat részeként ajánlatkérővel közli. 

d) A személyes adatok kezelésére az alábbiak szerint kerül sor: 

- A közbeszerzési eljárás lefolytatására, így a személyes adatok kezelésére az elektronikus közbeszerzés 

rendszerben (a továbbiakban: EKR) kerül sor.  

- A közbeszerzési eljárással összefüggésben keletkezett papír alapú dokumentumok iktatására az iratkezelési 

rendszerben kerül sor: Az iratkezelési rendszerben rögzítésre kerülhet a név, lakcím/székhely, 

adószám/adóazonosító jel, természetes személy esetén a születési hely, idő, anyja neve. 

e) Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik. 

f) A személyes adatok forrása az ajánlattevő. 

g) A személyes adatokat az EKR használatára feljogosított, a közbeszerzési eljárásban közreműködő 

személyek ismerhetik meg. 

3. Adattovábbítás  

a) Az EKR-ben kezelt adatokat az EKR fenntartására és üzemeltetésére az elektronikus közbeszerzési 

rendszer üzemeltetését és fenntartását végző gazdasági társaság kijelöléséről szóló 27/2017. (XI. 6.) MvM 

rendeletben kijelölt NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.(Cg. 01-

09-297946, 1066 Budapest, Mozsár utca 16., a továbbiakban NEKSZT Kft.) e feladatának ellátásával 

összefüggésben kezeli. 

b) Adatkezelő a személyes adatok kezelése során közbeszerzési tanácsadó közreműködését veszi igénybe.  



 

 

c) Közbeszerzési tanácsadó: xxxxxx (lajstromszám: xxxx)  

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó. 

d) Adatkezelő a Kbt.-ben foglalt közzétételi kötelezettsége teljesítése során személyes adatokat tesz közzé a 

Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. 

e) A Kbt. 46. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban 

feljogosított más szerv kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni vagy részükre 

elektronikus úton hozzáférést biztosítani. 

f) Ajánlatkérő jogosult közbeszerzési eljárással kapcsolatban az adatkezelő által kezelt személyes adatok 

megismerésére, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések meghozatalával kapcsolatos kezelésére. 

g) A személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére – 

jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek, 

kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot – a fentieken túl 

nem kerülnek továbbításra. 

4. Az adatkezelés időtartama 

Adatkezelő az érintett adatait az alábbi időtartamban kezeli: 

- A közbeszerzési eljárással kapcsolatos papír alapú dokumentumokat Adatkezelő a hatályos iratkezelési 

szabályzat alapján, az irattári tervben meghatározott időtartamig őrzi ezt követően selejtezésre, 

megsemmisítésre kerülnek; 

- Az EKR-ben kezelt személyes adatokat Adatkezelő a Kbt. 46. § (2) bek.-ben és 152. § (2) bek.-ben 

meghatározott ideig őrzi, ezt követően az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és 

működtetésével kapcsolatos szabályokról szóló 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. 

archiválja őket. 

5. Érdekmérlegelési teszt 

a) Adatkezelő jogos érdeke: a közbeszerzési eljárás jogszerű lefolytatása, ajánlattevők azonosítása, a 

megfelelő kommunikáció biztosítása, közbeszerzési eljárással kapcsolatos szerződés előkészítése. 

b) Érintett jogos érdeke: magánszféra védelme. 



 

 

c)  Érdekmérlegelési teszt: Adatkezelő közbeszerzési eljárás lefolytatásához fűződő érdeke áll szemben az 

Érintett azon érdekével, mely szerint személyes adatai harmadik személyhez továbbítása a lehető 

legszűkebb körben történjen. A közbeszerzési eljárás lefolytatásához elengedhetetlen az ajánlatkérő, az 

ajánlat szerinti közreműködők azonosítása, a kapcsolattartás, továbbá a nyertes ajánlattevővel kapcsolatban 

a szerződés előkészítése. A személyes adatok kezelésére kizárólag a közbeszerzési eljárással kapcsolatban 

kerül sor, a lehető legminimálisabb adatkörben, az ahhoz való hozzáférés korlátozott, az adatkezelés 

időtartama szabályozott, ezért az adattakarékosságra, célhoz kötöttségre, adatbiztonságra vonatkozó GDPR 

szerinti alapelvnek megfelel, az adatkezelés jogszerű és indokolt. 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok  

a) Érintett az Adatkezelőtől az Adatkezelő elérhetőségein keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra 

vonatkozóan, az Adatkezelő milyen személyes adatát, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, 

várhatóan mennyi ideig kezeli, ha ez nem lehetséges, melyek a megőrzési idő meghatározásának 

szempontjai. Az Érintett tájékoztatást kérhet továbbá arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő mely 

címzettekkel, címzetti kategóriákkal közölte, illetve fogja közölni a személyes adatát, különös tekintettettel 

a harmadik országbeli címzettekre és nemzetközi szervezetekre, történik-e automatizált döntéshozatal, 

profilalkotás a személyes adatok kezelésével kapcsolatban. 

b) Érintett az Adatkezelőtől az Adatkezelő elérhetőségein keresztül írásban kérheti a rá vonatkozó személyes 

adat helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára tekintettel az adat kiegészítését, törlését és 

tiltakozhat az ilyen személyes adat kezelése ellen. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a személyes adatok kezelését előíró, az 

adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből 

vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 

céljából, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

c) Az Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés 

elmaradásának indokáról az Érintettet legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő a kérelem 

összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő 

meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. 

d) Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy Adatkezelő 

a korlátozza a személyes adat kezelését, ha az Érintett: 



 

 

- vitatja annak pontosságát, a pontosság az Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára, 

- vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adat felhasználásának korlátozását kéri, 

- azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, bár az Adatkezelőnek már nincs 

szüksége a személyes adatra, 

- tiltakozik a személyes adat kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az 

Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

7. Adatbiztonság  

Az Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak 

érdekében, hogy biztosítsa az Érintett magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, 

technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatot védje 

többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen (pl. a 

hozzáférési jogokat a lehető legminimálisabbra korlátozza). 

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az Adatkezelő vagy az 

Adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes 

személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha 

az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Ennek érdekében Adatkezelő és 

Adatfeldolgozó tevékenységében közreműködő személyek kizárólag a feladataik teljesítéséhez szükséges 

mértékben és módon kezelhetnek személyes adatot, illetve titoktartási nyilatkozatot tesznek, amennyiben 

jogszabály erejénél fogva titoktartási kötelezettségük nem áll fenn. 

8. Jogorvoslat 

Érintett a személyes adat kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez 

fordulhat. 

Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál.  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

URL: https://naih.hu 

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a lakóhelye 

vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni (www.birosag.hu/torvenyszekek).  



 

 

 

18. sz. melléklet: Külföldi (nem EGT) országba történő adatfeldolgozással kapcsolatos szerződés 
 

Külföldi / Nem EGT országban történő / adatfeldolgozással kapcsolatos szerződés 

A 95/46/EK irányelv 26. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában a személyes adatoknak a nem megfelelő szintű 

adatvédelmet biztosító harmadik országok területén letelepedett adatfeldolgozók részére történő továbbítása 

céljából 

Az adatátadó szervezet neve:  

Cím:  

Tel.:  

E-mail:  

(az adatátadó) 

valamint 

Az adatátvevő szervezet neve:  

Cím:  

Tel.: 

E-mail:  

(az adatátvevő) 

Külön-külön mindegyik a továbbiakban: a fél; együtt a továbbiakban: a felek. 

MEGÁLLAPODTAK az alábbi szerződési feltételek alkalmazásában annak érdekében, hogy a személyes 

adatoknak az I. függelékben meghatározott átadójától az adatátvevő részére történő továbbítása során megfelelő 

biztosítékokról gondoskodjanak az egyének magánéletének tiszteletben tartásához való jogának, továbbá alapvető 

jogainak és szabadságjogainak védelme tekintetében. 

 



 

 

1.   Fogalommeghatározások 

Az általános szerződési feltételek alkalmazásában 

 
a) a „személyes adatok”, „különleges adatkategóriák”, „adatfeldolgozás”, „adatkezelő”, „adatfeldolgozó”, 

„adatalany” és „felügyelő hatóság” kifejezések jelentése megegyezik a személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 

95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott jelentésekkel; 

b) „adatátadó”: a személyes adatokat továbbító adatkezelő; 

c) „adatátvevő”: olyan feldolgozó, aki vállalja, hogy az adatátadó utasításaival és ennek az általános szerződési 

feltételekkel összhangban történőt adattovábbítást követően átveszi az adatátadótól a személyes adatokat – 

annak nevében történő – adatfeldolgozás céljából, és aki nem tartozik egy harmadik ország megfelelő 

védelmet biztosító rendszerének hatálya alá a 95/46/EK irányelv 25. cikke (1) bekezdésének értelmében; 

d) „további feldolgozó”: az adatátvevő vagy az adatátvevő által megbízott egyéb további feldolgozó által 

megbízott olyan feldolgozó, aki vállalja, hogy az adatátvevőtől vagy további megbízott feldolgozótól 

személyes adatokat kizárólag olyan célból vesz át, hogy az adatátadó nevében, az adatátadó utasításaival, a 

szerződési feltételekkel és az írásos alvállalkozói szerződés feltételeivel összhangban történt adattovábbítást 

követően feldolgozza; 

e) „alkalmazandó adatvédelmi jog”: az egyének alapvető jogaik és szabadságjogaik, különösen – a személyes 

adatok feldolgozásával kapcsolatban – a magánélet tiszteletben tartásához való jogaik védelméről szóló, az 

adatátadó letelepedési helye szerinti tagállamban tevékenykedő adatkezelőre vonatkozó jogszabály; 

f) „technikai és szervezési biztonsági intézkedések”: a személyes adatok véletlen vagy jogellenes 

megsemmisülése, véletlen elvesztése, megváltoztatása, az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy 

az azokhoz történő jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet nyújtó intézkedések, különösen azokban az 

esetekben, ahol az adatfeldolgozásnak része az adatok hálózaton keresztül történő továbbítása, valamint az 

adatfeldolgozás valamennyi egyéb jogellenes formája ellen védelmet nyújtó intézkedések. 

2.   Az átadás részletei 

A továbbítás részletei és különösen – adott esetben – a személyes adatok különleges kategóriáit az e szerződési 

feltételek szerves részét képező 1. függelék határozza meg. 



 

 

3.   Kedvezményezett harmadik személyről szóló rendelkezés 

(1) Az érintett az adatátadóval szemben – kedvezményezett harmadik személyként – érvényesítheti ezt az 

általános szerződési feltételt, a 4. általános szerződési feltétel b)–i) pontját, az 5. általános szerződési feltétel 

a)–e), valamint g)–j) pontját, a 6. általános szerződési feltétel (1) és (2) bekezdését, a 7. általános szerződési 

feltételt, a 8. általános szerződési feltétel (2) bekezdését, valamint a 9–12. általános szerződési feltételt. 

(2) Az érintett az adatátvevővel szemben érvényesítheti ezt az általános szerződés feltételt, az 5. általános 

szerződési feltétel a)–e) és g) pontját, a 6. és 7. általános szerződési feltételt, a 8. általános szerződési feltétel 

(2) bekezdését, valamint a 9–12. általános szerződési feltétel azokban az esetekben, amikor az adatátadó 

vállalkozása ténylegesen vagy jogilag megszűnik létezni, feltéve, hogy nincs olyan jogutód, amely az 

adatátadó valamennyi jogi kötelezettségét szerződéses vagy jogszabályi úton átvállalta, aminek 

eredményeként gyakorolja az adatátadó jogait és kötelezettségeit, amely esetben az érintett ezeket 

érvényesítheti e jogutóddal szemben. 

(3) Az érintett a további adatfeldolgozóval szemben érvényesítheti ezt az általános szerződés feltételt, az 5. 

általános szerződési feltétel a)–e) és g) pontját, a 6. és 7. általános szerződési feltételt, a 8. általános 

szerződési feltétel (2) bekezdését, valamint a 9–12. általános szerződési feltételt, azon esetekben, amikor 

mind az adatátadó, mind az adatátvevő ténylegesen vagy jogilag megszűnik létezni, vagy fizetésképtelenné 

vált, feltéve, hogy nincs olyan jogutód, amely az adatátadó valamennyi jogi kötelezettségét szerződéses 

vagy jogszabályi úton átvállalta, és ennek eredményeként gyakorolja az adatátadó jogait és kötelezettségeit, 

amely esetben az érintett ezeket érvényesítheti e jogutóddal szemben. A további feldolgozó harmadik féllel 

szembeni polgári jogi felelőssége az általános szerződési feltételek alapján végzett saját feldolgozási 

tevékenységeire korlátozódik. 

(4) A felek nem emelnek kifogást az ellen, hogy az érintett képviseletében egy egyesült vagy egyéb szerv járjon 

el, amennyiben az érintett ezzel élni kíván, és a nemzeti jog erre lehetőséget biztosít. 

4.   Az adatátadó kötelezettségei 

Az adatátvevő elfogadja és garantálja, hogy: 

a) a személyes adatok feldolgozása, ideértve magát az adattovábbítást is, megfelelt és továbbra is megfelel az 

alkalmazandó adatvédelmi jog vonatkozó hatályos rendelkezéseinek (és adott esetben erről értesítették az 

adatátadó letelepedési helye szerinti tagállam hatóságait), valamint nem sérti az adott állam vonatkozó 



 

 

rendelkezéseit; 

b) ellátta és a személyes adatok feldolgozása során folyamatosan ellátja az adatátvevőt arra vonatkozó 

utasításokkal, hogy a továbbított személyes adatokat csak az adatátadó megbízásából és az alkalmazandó 

adatvédelmi joggal, továbbá az általános szerződési feltételekkel összhangban lehet feldolgozni; 

c) az adatátvevő elegendő garanciával szolgál majd e szerződéshez csatolt 2. függelékben meghatározott 

technikai és szervezési biztonsági intézkedések tekintetében; 

d) az alkalmazandó adatvédelmi jog követelményeinek értékelését követően a biztonsági intézkedések 

alkalmasak a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, illetve a véletlen elvesztés, 

megváltozás, adatok jogosulatlan közlése vagy az azokhoz történő jogosulatlan hozzáférés elleni védelemre, 

különösen azokban az esetekben, ahol az adatfeldolgozás része az adatok hálózaton történő továbbítása, 

valamint az adatfeldolgozás egyéb jogellenes formái elleni védelemre; továbbá azt, hogy ezek az 

intézkedések olyan szintű biztonságot nyújtanak, amely arányos a megvédendő adatok jellegével és az 

adatfeldolgozás kockázataival, tekintettel a mindenkori aktuális körülményekre és a végrehajtás költségeire; 

e) gondoskodik a biztonsági intézkedések tiszteletben tartásáról; 

f) amennyiben az adattovábbítás különleges adatkategóriákat érint, az érintettet az adattovábbítást megelőzően 

vagy – a lehető legrövidebb időn belül – az adattovábbítást követően tájékoztatják arról, hogy az adatokat egy 

olyan harmadik országba továbbítják, amely nem biztosítja a 95/46/EK irányelv szerinti megfelelő mértékű 

védelmet; 

g) továbbítja az adatvédelmi felügyeleti hatóság felé az adatátvevőtől és bármely további feldolgozótól az 5. 

általános szerződési feltétel b) pontja és a 8. általános szerződési feltétel (3) bekezdése értelmébe átvett 

értesítést, amennyiben az adatátadó úgy dönt, hogy folytatja az adattovábbítást vagy megszünteti a 

felfüggesztést; 

h) az érintettek kérésére rendelkezésükre bocsátja az általános szerződési feltételek egy példányát, a 2. függelék 

kivételével, és a biztonsági intézkedések összefoglaló leírását, valamint a további feldolgozásra vonatkozó – 

általános szerződési feltételekkel összhangban megkötendő – szerződések egy példányát, feltéve, hogy az 

általános szerződési feltételek vagy a szerződés nem tartalmaznak üzleti információt, amely esetben 

eltávolíthatja ezen üzleti információkat; 



 

 

i) további feldolgozás esetén a feldolgozási tevékenységet a további feldolgozó a 11. általános szerződési 

feltétellel összhangban végzi a személyes adatok és az érintett jogainak legalább olyan szintű biztosítása 

mellett, mint amilyet általános szerződési feltétel alapján az adatátvevő biztosítana; és 

j) biztosítja a 4. általános szerződési feltétel a) - i) pontjának való megfelelést. 

5.   Az adatátvevő kötelezettségei  

Az adatátvevő elfogadja és garantálja, hogy: 

a) csak az átadó nevében, utasításaival és az általános szerződési feltételekkel összhangban dolgozza fel a 

személyes adatokat; amennyiben bármely oknál fogva nem képes megfelelni ezeknek a követelményeknek, 

haladéktalanul tájékoztatja erről az adatátadót, aki ez esetben jogosult felfüggeszteni az adattovábbítást 

és/vagy a szerződéstől elállni; 

b) nincs tudomása arról, hogy a rá vonatkozó jogszabályok akadályoznák az adatátadótól kapott utasítások és a 

szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését – abban az esetben, ha a jogszabályok módosítása 

előreláthatóan jelentősen hátrányos hatással lenne az általános szerződési feltételekben rá vonatkozóan 

megállapított garanciákra és kötelezettségekre, mihelyt azonban tudomást szerez erről, azonnal értesíti a 

módosításról az adatátadót –, ebben az esetben az adatátadó jogosult felfüggeszteni az adattovábbítást 

és/vagy a szerződéstől elállni; 

c) a továbbított személyes adatok feldolgozása előtt végrehajtotta a 2. függelékben meghatározott technikai és 

szervezési biztonsági intézkedéseket; 

d) azonnal értesíti majd az adatátadót a következőkről: 

i. ellenkező értelmű tilalom – például egy bűnügyi nyomozás titkosságának megőrzése érdekében 

fennálló büntetőjogi tilalom – hiányában a bűnüldöző szervek jogilag kötelező erejű felhívása a 

személyes adatok közlésére; 

ii. bármilyen véletlen vagy jogosulatlan hozzáférés; és 

iii. közvetlen az érintettek részéről érkező kérelem, erre adott válasz nélkül, kivéve, ha erre 

felhatalmazást kapott. 

 



 

 

e) azonnal és szakszerűen reagál az adatátadótól érkező, az adattovábbítás tárgyát képező személyes adatok 

feldolgozására vonatkozó valamennyi kérdésre, és követi a felügyeleti hatóság adatfeldolgozásra vonatkozó 

javaslatait; 

f) az adatátadó kérésére rendelkezésre bocsátja az adatfeldolgozó berendezéseket az általános szerződési 

feltételek hatálya alá eső feldolgozói tevékenységek ellenőrzése céljából, amelyet az adatátadó vagy a 

megfelelő szakképzettséggel rendelkező, az adatok bizalmas kezelésére kötelezett, az adatátadó által – adott 

esetben a felügyeleti hatóság beleegyezésével – kiválasztott, független szakértőkből álló testület végez; 

g) az érintett kérésére rendelkezésére bocsátja az általános szerződési feltételek vagy a további feldolgozás 

céljából kötött létező szerződések egy példányát – feltéve, hogy a szerződési feltételek vagy a szerződés nem 

tartalmaz üzleti vonatkozású információkat, amely esetben ezeket eltávolíthatja –, a 2. függelék kivételével, 

amely helyett a biztonsági intézkedések összefoglaló leírása szerepel abban az esetben, ha az érintett nem 

tudta beszerezni ezt a példányt az adatátadótól; 

h) további feldolgozás esetén előzetesen tájékoztatta az adatátadót és megkapta írásos beleegyezését; 

i) a további feldolgozó a 11. általános szerződési feltétellel összhangban végzi majd adatfeldolgozási 

szolgáltatásait; 

j) azonnal megküldi az adatátadónak az általános szerződési feltételek alapján kötött, további feldolgozásra 

vonatkozó megállapodások egy példányát. 

6.   Felelősség 

(1) A felek megállapodnak abban, hogy az érintett, aki a 3. vagy a 11. általános szerződési feltételben említett 

kötelezettségek egyik fél vagy a további felhasználó általi megsértésének következményeként kárt szenved, 

kártérítésre jogosult az adatátadótól. 

(2) Amennyiben az érintett – az adatátvevőnek vagy az által megbízott további feldolgozónak a 3. vagy a 11. 

általános szerződési feltételben meghatározott kötelezettsége valamelyikének megszegéséből eredően – nem 

tudja érvényesíteni az (1) bekezdés szerinti kártérítési igényt az adatátadóval szemben azért, mert az 

adatátadó ténylegesen megszűnt, jogilag megszűnt létezni vagy fizetésképtelenné vált, az adatátvevő 

hozzájárul ahhoz, hogy az érintett vele szemben érvényesíthesse az adatátadóval szembeni kártérítési 

igényét, feltéve, hogy nincs olyan jogutód, amely az adatátadó valamennyi jogi kötelezettségét szerződéses 



 

 

vagy jogszabályi úton átvállalta, amely esetben az érintett e jogutóddal szemben érvényesítheti jogait. 

Az adatátvevő nem mentesülhet a saját felelőssége alól arra hivatkozva, hogy a további feldolgozó 

megszegte kötelezettségeit. 

(3) Amennyiben az érintett – a további feldolgozó a 3. vagy a 11. általános szerződési feltételben meghatározott 

kötelezettsége valamelyikének megszegéséből eredően – nem tudja érvényesíteni az (1) és (2) bekezdésben 

említett igényt az adatátadóval vagy adatátvevővel szemben azért, mert mind az adatátadó, mind az 

adatátvevő ténylegesen megszűnt, jogilag megszűnt létezni vagy fizetésképtelenné vált, a további feldolgozó 

– a szerződési feltételek alapján végzett saját adatfeldolgozási műveletei tekintetében – hozzájárul ahhoz, 

hogy az érintett vele szemben érvényesíthesse az adatátadóval vagy az adatátvevővel szembeni kártérítési 

igényét, feltéve, hogy nincs olyan jogutód, amely az adatátadó vagy adatátvevő valamennyi jogi 

kötelezettségét szerződéses vagy jogszabályi úton átvállalta, amely esetben az érintett e jogutóddal szemben 

érvényesítheti jogait. A további feldolgozó felelőssége a szerződési feltételek alapján végzett saját 

adatfeldolgozási műveleteire korlátozódik. 

7.   Közvetítés és joghatóság 

(1) Az adatátvevő elfogadja, hogy amennyiben az érintett érvényesíteni kívánja vele szemben a 

kedvezményezett harmadik személy jogait, és/vagy az általános szerződési feltételek alapján követeli a 

károk megtérítését, az adatátvevő elfogadja az érintett következő döntéseit: 

a) a jogvitával közvetítés céljából egy független személyhez vagy – adott esetben – a felügyeleti 

hatósághoz fordul; 

b) a jogvitával az adatátadó letelepedési helye szerinti tagállam bíróságához fordul. 

 

(2) A felek megállapodnak abban, hogy az érintett választása nem érinti az érintett arra vonatkozó anyagi vagy 

eljárási jogait, hogy a nemzeti vagy nemzetközi jog egyéb rendelkezéseivel összhangban jogorvoslattal 

éljen. 

8.   Együttműködés a felügyeleti hatóságokkal 

(1) Az adatátadó hozzájárul ahhoz, hogy e szerződés egy példányát letétbe helyezi a felügyeleti hatóságnál, 

amennyiben ez utóbbi kéri, vagy amennyiben az alkalmazandó adatvédelmi jog előírja. 



 

 

(2) A felek megállapodnak abban, hogy a felügyeleti hatóságnak jogában áll az adatátvevő és valamennyi 

további feldolgozó ellenőrzése; az ellenőrzés hatálya és feltételei megegyeznek az alkalmazandó 

adatvédelmi jog értelmében az adatátadónál elvégzendő ellenőrzés hatályával és feltételeivel. 

(3) Az adatátvevő haladéktalanul tájékoztatja az adatátadót a rá vagy bármely további felhasználóra vonatkozó 

olyan jogszabályok meglétéről, amelyek megakadályozzák az adatátvevőnek vagy bármely további 

felhasználónak a (2) bekezdés szerinti ellenőrzését. Ebben az esetben az adatátadó jogosult meghozni az 5. 

általános szerződési feltétel b) pontjában előírt intézkedéseket. 

9.   Irányadó jog 

A szerződésre az adatátadó letelepedési helye szerinti tagállam, nevezetesen Magyarország joga az irányadó. 

10.   A szerződés módosítása 

A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy nem változtatják vagy módosítják az általános szerződési feltételeket. 

Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy szükség esetén a felek üzleti vonatkozású feltételekkel egészítsék ki a 

szerződést, feltéve, hogy ezek nem ellentétesek az általános szerződési feltételekkel. 

11.   További feldolgozás 

(1) Az adatátvevő az adatátadó előzetes írásos beleegyezése nélkül nem adhatja ki alvállalkozásba az általános 

szerződési feltételek alapján az adatátadó nevében végzett adatfeldolgozási tevékenységeit. Amennyiben az 

adatátvevő alvállalkozásba adja az általános szerződési feltételekből fakadó kötelezettségeit az adatátadó 

beleegyezésével, ezt kizárólag a további feldolgozóval kötött olyan írásos megállapodás útján teszi meg, 

amely az általános szerződési feltételek értelmében az adatátvevőre vonatkozóakkal  azonos 

kötelezettségeket határoz meg. Amennyiben a további feldolgozó nem tesz eleget ezen írásos 

megállapodásból fakadó adatvédelmi kötelezettségeinek, az adatátadó továbbra is teljes felelősséggel 

tartozik az adatátadó felé a további felhasználó e megállapodásból fakadó kötelezettségeinek teljesítéséért. 

(2) Az adatátvevő és a további feldolgozó közötti előzetes írásos megállapodás tartalmazza a kedvezményezett 

harmadik személyről szóló rendelkezést is – a 3. általános szerződési feltételben megállapítottak szerint – 

azon esetekre vonatkozóan, amikor az érintett nem tudja érvényesíteni a 6. általános szerződési feltétel (1) 

bekezdésében említett kártérítési igényt az adatátadóval vagy az adatátvevővel szemben azért, mert 

ténylegesen megszűntek, jogilag megszűntek létezni vagy fizetésképtelenné váltak, és nincs olyan jogutód, 

amely az adatátadó vagy az adatátvevő valamennyi jogi kötelezettségét szerződéses vagy jogszabályi úton 



 

 

átvállalta. A további feldolgozó harmadik féllel szembeni polgári jogi felelőssége az általános szerződési 

feltételek alapján végzett saját adatfeldolgozási műveleteire korlátozódik. 

(3) A szerződés (1) bekezdésben említett, további feldolgozást érintő adatvédelmi rendelkezéseire az adatátadó 

letelepedési helye szerinti tagállam, nevezetesen … joga az irányadó. 

(4) Az adatátadó listát vezet az általános szerződési feltételek alapján, további feldolgozás céljából kötött azon 

megállapodásokra, amelyekről az adatátvevő az 5. általános szerződési feltétel j) pontja értelmében 

értesítette, és e listát évente legalább egyszer naprakésszé teszi. A listát elérhetővé kell tenni az adatátadó 

adatvédelmi felügyelő hatósága számára. 

12.  A személyes adatok feldolgozásának megszüntetése után fennálló kötelezettség 

(1) A felek megállapodnak abban, hogy – amennyiben az adatátvevőre vonatkozó jogszabályok a részére 

továbbított személyes adatok egy részének vagy egészének visszaszolgáltatását vagy megsemmisítését nem 

tiltják – az adatfeldolgozás megszüntetését követően az adatátvevő és a további feldolgozó az adatátadó 

döntése alapján visszaszolgáltatja a számára megküldött valamennyi személyes adatot és azok másolatait az 

adatátadó részére, vagy megsemmisíti az összes személyes adatot, és ennek megtörténtét igazolja az 

adatátadó felé. Ellenkező esetben az adatátvevő szavatolja, hogy biztosítja a továbbított személyes adatok 

bizalmasságát, és a továbbított személyes adatokat a továbbiakban ténylegesen nem dolgozza fel. 

(2) Az adatátvevő és a további feldolgozó biztosítja, hogy az adatátadó és/vagy a felügyeleti hatóság kérésére 

lehetővé teszi adatfeldolgozó berendezések rendelkezésre bocsátását az (1) bekezdésben említett 

intézkedések ellenőrzése céljából. 

Kelt: Budapest, ………………… 

 

……………………………  …………………………… 

Adatátvevő részéről  Adatfeldolgozó részéről 

Név  Név 

Beosztás  Beosztás 

 



 

 

19. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató a MAHART PassNave Kft. menetjegyértékesítő automata 
üzemeltetése során megvalósuló személyes adatkezelésről 

 

Adatkezelési tájékoztató a MAHART PassNave Kft menetjegyértékesítő automata 

üzemeltetése során megvalósuló személyes adatkezelésről 

 

1. A tájékoztatás célja: 

A Mahart PassNave Kft / 1056 Budapest, Belgrád rakpart, Nemzetközi Hajóállomás / Továbbiakban: Társaság 

/mint adatkezelő, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében ( „GDPR” ) foglaltaknak megfelelően 

végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét. A tájékoztató célja, hogy a Társaság menetjegy értékesítő 

automatáján keresztül nyújtott értékesítői szolgáltatás igénybevétele során a vásárlók tájékoztatást kaphassanak a 

kezelt adatokról, és az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerült egyéb tevékenységről. Jelen tájékoztatóban szereplő 

fogalmak megegyeznek az EU 2016/679 („GDPR”) rendeletében meghatározott fogalmakkal.  

2. Fogalmi meghatározások: 

 „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 

 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon 

végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, 

átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy 

egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, 

illetve megsemmisítés; 

 „az adatkezelés korlátozása”:a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából 

 „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 

 „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további 

információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét 

természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és 

szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes 

személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni 

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

funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján 

hozzáférhető; 7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

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

együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 

adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog 

is meghatározhatja; 8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

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

 „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi 

szervek, amelyek egy 2016.5.4. L 119/33 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU egyedi vizsgálat keretében 

az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 

címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés 

céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak 

  „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, 

akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére 

felhatalmazást kaptak 

  „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és 

egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező 

cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez 

  



 

 

 „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 

 „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden 

olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi 

információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta 

elemzéséből ered 

 „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó 

minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a 

természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat 

 „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó 

személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó 

olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról 

 „tevékenységi központ”: a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő 

esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira 

és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és 

az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végre hajtatására, az említett 

döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni; b) az egynél több 

tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi 

ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, 

akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi 

helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, 

amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak 

 „képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely 

az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet 

értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában 

  



 

 

 „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi 

formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és 

egyesületeket is 

 „vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások 

 „kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió 

valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy 

több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági 

tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről 

történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata tekintetében követ 

 „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv  

 „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő 

okok valamelyike alapján érint: a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság 

tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy 

valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező 

érintetteket; vagy c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz  

 „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló 

olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy 

adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel 

összefüggésben kerül sor; vagy b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre 

az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel 

összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy 

valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket 

 „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, 

hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve, hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó 

tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a 

döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes 

adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét 

 



 

 

 „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi 

irányelv (1) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás 

 „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, 

vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen 

megállapodás alapján jött létre.  

3. Alapelvek a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan: 

A Társaság a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, célhoz kötötten, adat takarékosan, pontosan, 

korlátozott tárolhatósággal, bizalmas jelleggel és elszámoltatható valamint az érintett számára átlátható módon 

kezeli.  

A személyes adatok:  

 gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet 

 kezelése kizárólag, ezen célokkal összeegyeztethető módon történhet 

 megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek 

 a szükséges minimumra kell korlátozódniuk  

 pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük 

 tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok 

kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé 

 kezelése során biztosítani kell az adatok megfelelő biztonságát, ideértve az adatok jogosulatlan vagy 

jogellenes kezelését, véletlen elvesztését, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet 

4. A jegykiadó automata értékesítési felületén kersztül, jegyvásárlás során megvalósuló adatkezelés: 

Az adatgyűjtés ténye és az adatkezelés célja: A jegykiadó automata által biztosított értékesítési felülethez és a 

társaság által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. Az adatkezelés célja menetjegyvásárlás 

során a számviteli előírásoknak megfelelő bizonylat kiállítása. 

 



 

 

Az érintettek köre: A menetjegykiadó automata üzemeltetése során jegyvásárlás céljából regisztrált, számla 

kiállítását igénylő látogatók, ill. vásárlók 

A kezelt adatok köre: Dátum, cégnév, adószám ill. egyéni vállalkozás, őstermelő, áfaalany magánszemély esetén 

vezetéknév, keresztnév, székhely, adószám 

Az adatkezelés jogalapja: Az EU 2016/679 rendelet („GDPR”) 6.cikk (1) bekezdés a.) pont, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény 13/A. § (3) 

bekezdés. Számviteli bizonylat keletkezése esetén az EU 2016/679 rendelet („GDPR”) 6.cikk (1) bekezdés c.) pont. 

Az adatkezelés időtartama: Számviteli bizonylat keletkezése esetén a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 

169.§ (2) bekezdés alapján 8 év. 

A személyes adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye, és a személyes adatok címzettjei: A 

regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő pénzügyi és marketing folyamataiba bevont 

munkavállalói, valamint az igénybevett adatfeldolgozó vállalkozás  

Adatbiztonság: A Társaság a személyes adatok védelme érdekében információbiztonsági szabályozást tart 

hatályban, amelyben ismerteti az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit. Az adatokhoz való 

hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza. A Társaság által kezelt személyes adatokhoz 

meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá a Társaság munkavállalói. 

5. A személyes adatok törlésére, módosítására vagy kezelésének korlátozására jogosult személyek: 

Mahart Passnave marketing vezető. Postacím: 1066 Budapest, Belgrád rakpart, Nemzetközi Hajóállomás. 

Email cím: ertekesites@mahartpassnave.hu  Telefonszám: 06 1 484 4013 

6. Adatfeldolgozás ill. közös adatkezelés az üzemeltetés során : 

A jegykiadó automatán keresztül működtetett értékesítési felület üzemeltetése során adatkezelő kizárólag olyan 

adatfeldolgozókat ill. közös adatkezelőket vesz igénybe, melyek garanciákat nyújtanak az EU 2016/679 rendelet 

követelményeinek történő való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és 

szervezési intézkedések végrehajtására. Felek az adatfeldolgozás és közös adatkezelés során átlátható módon, a 

köztük lévő írásos megállapodásban határozták meg a kötelezettségek teljesítéséért fennálló, különösen az 

adatkezeléssel érintett személy jogainak gyakorlásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségük 

megoszlását.  



 

 

7. Az adatkezeléssel érintett személyek egyéb jogai: 

 A hozzáférés joga 

Az adatkezeléssel érintett személy 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 az 

adatkezelő által gyűjtött személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. 

 A helyesbítéshez való jog 

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 

a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az adatkezeléssel érintett 

személy jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő 

– kiegészítését. 

 A törléshez való jog 

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy személyes adatokat indokolatlan késedelem 

nélkül törölje az EU 2016/679 rendelet 17.cikk (1) bekezdés által meghatározott feltételek esetén. 

 Az elfeledtetéshez való jog 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és 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, hogy az adatkezeléssel 

érintett személy kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok 

másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

 Az adatkezelés korlátozásához való jog  

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 

feltételek valamelyike teljesül: 

 az adatkezeléssel érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

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

pontosságát 

 az adatkezelés jogellenes, és az adatkezeléssel érintett személy ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását  



 

 

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

érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez  

 az adatkezeléssel érintett személy tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 

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

élveznek-e az adatkezeléssel érintett személy jogos indokaival szemben. 

 Az adathordozhatósághoz való jog  

Az adatkezeléssel érintett személy 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 ha az adatkezelés az EU 2016/679 rendelet 

6.cikk (1) bekezdés a.) pontja szerinti hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. 

 A tiltakozáshoz való jog  

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult arra jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 

bármikor tiltakozzon az EU 2016/679 rendelet 6.cikk (1) bekezdés a.) pontján alapuló személyes adatainak a 

kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a 

személyes adatokat nem kezelheti tovább. 

 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Az adatkezeléssel érintett személy 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. 

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

 az adatkezeléssel érintett személy és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges 

 meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az 

adatkezeléssel érintett személy jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló 

megfelelő intézkedéseket is megállapít vagy 

 az adatkezeléssel érintett személy kifejezett hozzájárulásán alapul. 

8. Az adatkezelés biztonsága: 



 

 

 

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó 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 megfelelő technikai és szervezési 

intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot 

garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: 

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását 

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének 

biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét 

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést 

és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani 

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának 

rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. 

9. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről, és az incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak: 

Társaság az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután hogy tudomására 

jutott, jelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens feltehetőleg nem jár kockázattal 

a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve. 

Ha az adatvédelmi incidens feltehetőleg magas kockázattal jár az érintett személyek jogaira és szabadságára nézve, 

az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

10. Jogorvoslati lehetőségek és intézkedési határidők: 

Érintett a Társaság adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzata alapján kérheti a személyes adataihoz történő 

hozzáférést, az adatok helyesbítését, a személyes adat kezelésének korlátozását, valamint jogosult a személyes 

adatok hordozhatóságára, illetve – a jogszabályban meghatározott adatkezelési kötelezettségek kivételével- törlési 

igény benyújtására a tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségeken.  

A Társaság a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatást nyújt az adatkezeléssel kapcsolatos 

kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Ezen határidő jogos indok esetén 2 hónappal meghosszabbítható. A 



 

 

határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 

1 hónapon belül tájékoztatást nyújt. Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az adatkezeléssel érintett személy 

kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatást nyújt az intézkedés elmaradásának okáról, és a felügyeleti hatóságnál, valamint bíróságnál benyújtható 

panaszkezelés módjáról. 

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot: 

 Postai úton a MAHART PassNave Személyhajózási Kft, 1056 Budapest, Belgrád rakpart címen 

 E-mail útján az adatvedelem@mhrt.hu  e-mail címen 

 Telefonon a 06-1/484-4001 telefonszámon 

 Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Erős László Péter E-mail: info@dreroslaszlo.hu  Tel: + 36 30 650-1718 

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi hatóságokhoz fordulhat: 

 Fővárosi Törvényszék:  1055 Budapest, Markó utca 27. 

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.E-mail: 

ügyfelszolgalat@naih.hu  

 

o Az adatok kezeléséről szóló tájékoztatót elolvastam, hozzájárulok személyes adataim menetjegy vásárlás/ 

számla kiállítás céljából történő  kezeléséhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20. sz. melléklet: Oktatási jegyzőkönyv 
 

 

OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV 

Oktatás dátuma: 

Oktató neve: Dr. Erős László adatvédelmi tisztviselő 

Az oktatás jellege:            belépéskori             időszakos         rendkívüli    

Oktatás témája: Adatbiztonsági és adatvédelmi oktatás  

NÉV ALÁÍRÁS MEGJEGYZÉS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Oktató aláírása: 

 



 

 

 

21. sz. melléklet: Adatvédelmi tájékoztató a magyar állampolgársággal nem rendelkezők 
Magyarországra történő belépése során megvalósuló személyes adatok kezeléséről 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

(az adatkezelési követelményeknek való megfelelésről) 

Az adatkezelés célja: A járványügyi készültségi időszak utazási korátozásairól szóló jogszabályokban foglalt jogi 
kötelezettség teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679 rendelet („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés c.) pont (jogi kötelezettség 
teljesítése), A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet 6. § 
(2) bek. i) pont. 

Kezelt adatok köre: Név, állampolgárság, születési hely, születési idő, okmány, az államhatár átlépéséhez szükséges 
okmány megnevezése és az okmány azonosítószáma. 

Az adatkezelés időtartama: A belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szervnek történő átadásig, illetve az 
adatkezelés céljának eléréséig. 

Az adatok megismerésére jogosultak köre: A Társaság képviseletére jogosult személyek, a kérelmet előterjesztő 
munkavállalók, adattovábbításra kijelölt hatóság, adatvédelmi tisztviselő. 

Az adatvédelmi tisztviselő személye: Dr. Erős László Péter E-Mail: info@dreroslaszlo.hu 

Adatbiztonság: A Társaság a személyes adatok védelme érdekében információbiztonsági szabályozást tart hatályban, 
melyben ismerteti az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit. Az adatokhoz való hozzáférést az 
adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az adatkezelő és adatfeldolgozó 
által kezelt személyes adatokhoz meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az adatkezelő, 
illetve az adatfeldolgozó munkavállalói. 

Módosítás, közzététel: A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa.  
A Társaság a módosításról a helyben szokásos módon tájékoztatja az érintetteket. 

A Társaság a  kapcsolatos adatok kezeléséről adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot készített, mely a társaság 
munkaügyi osztályán megtekinthető. A szabályzat alapján Ön a Társaság adatkezelésre jogosult vezetőjéhez ill. 
adatvédelmi tisztviselőjéhez megkereséssel fordulhat, melyben jogosult az az Európa Parlament és a Tanács 2016/679 
(„GDPR”) rendelet rendelkezéseinek megfelelően személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan az adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni. 

Tájékoztatjuk, hogy jogainak sérelme esetén az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban megtalálható 
elérhetőségeken jogosult tiltakozni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. 
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