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HATÁLY
A LIGA a természetes személyek adatainak kezelésével összefüggésben adatkezelői minőségben jár el. Amikor
tehát a tájékoztató adatkezelői kötelezettségekről beszél, az alatt a LIGA-t kell érteni.
Mindazon természetes személyek pedig, akiknek a személyes adatait a LIGA vagy a LIGA nevében más
személy kezeli, érintettnek minősülnek.

SZABÁLYOZÁS MÓDJA
Az adatkezelő kötelezettsége, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat az érintettek
számára elérhetővé tegye. A tájékoztatásnak tömörnek, egyértelműnek, érthetőnek és könnyen hozzáférhetőnek
kell lennie. Ennek tükrében jelen tájékoztató szabályzat az adatkezelés legfontosabb körülményeit mutatja be
törekedve az érthetőség szempontjának szem előtt tartására. Kérdés esetén az adatvédelmi tisztviselőtől
tájékoztatás kérhető.

ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK, ÉRTELMEZÉSEK
Az alábbiakban azon legfontosabb jogszabályok kerülnek megnevezésre, melyek a személyes adatok
kezelésének módját, a felek jogait és kötelezettségeit alapvetően meghatározzák.
-Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet: GDPR)
-Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: az „Info tv.”)
-A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a
továbbiakban: „Reklám tv.”)
-A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII.tv. (Szvtv.)
A szabályok értelmezésében segítséget nyújthatnak:
-Az Adatvédelmi Munkacsoport állásfoglalásai
-A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH, felügyeleti szerv) állásfoglalásai,
véleményei, eseti döntései (www.naih.hu)
-Európai Adatvédelmi Testület iránymutatásai (https://edpb.europa.eu/edpb)
-A Luxemburgi Bíróság döntései
A hatályos jogszabályok a Nemzeti Jogtárban tekinthetőek meg (www.njt.hu). Az Európai
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FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
A fogalommeghatározások célja annak bemutatása, hogy kik a szabályozás alanyai, illetve a szabályrendszer
egyes fogalmak alatt pontosan mit ért. Az alábbiakban a legfontosabb fogalmak kerülnek bemutatásra:
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;
A személyes adatok különleges kategóriái: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy
világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes
személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes
személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok (GDPR 9. cikk /1/
bekezdés).
Bűnügyi személyes adat: büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a
bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatok (GDPR 10.
cikk).
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;
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 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;

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
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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;
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;
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;
Felügyeleti hatóság: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv.
__________________________________________________________________________________________
ADATKEZELÉSI ALAPELVEK
A személyes adatok kezelését a következő alapelvek alapján kell végezni, illetve az adatkezelő így végzi:
a)
kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni
(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b)
gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a
célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
c)
az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre
kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d)
pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni
annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék
vagy helyesbítsék („pontosság”);
e)
tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő
tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének
megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő
technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

4

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 („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fenti rendelkezéseknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására („elszámoltathatóság”).
__________________________________________________________________________________________
EGYES ADATKEZELÉSEK ÉS AZOK RÉSZLETEI
TÁJÉKOZTATÁS COOKIE (SÜTI) ALKALMAZÁSÁRÓL
Az anonim látogatóazonosítók (sütik) olyan fájlok vagy információk, amelyek az érintett felhasználó
számítógépén, internetes készülékén, okostelefonján, iPadjén kerülnek tárolásra a honlap meglátogatásakor. A
sütik az érintett által megtekinthetőek, letilthatóak, illetve bármikor törölhetőek.
A sütik egy részéhez az érintett személy hozzájárulása nem szükséges. Ezek azok a sütik, melyek a honlap
megfelelő használatához szükségesek.
Olyan sütik is alkalmazhatóak, melyek a honlapot látogató személyekről gyűjtenek információkat (mennyi ideig
látogatja az oldalt, mit nézett meg a honlapon stb.). Ezen sütik alkalmazásához előzetes hozzájárulás szükséges.
A következő sütik telepítődnek a www.liganet.hu honlap látogatásakor:
SÜTI NEVE

FUNKCIÓJA

IDŐTARTAMA

TÍPUSA

JOGALAPJA

PHPSESSID
(www.liganet.hu,
Magyarország)

A honlap megfelelő
használatát biztosítja
böngészés folyamán.

A
böngészés
időtartama.

Szükséges a honlap
használatához
(HTTP).

Az adatkezelő jogos
érdeke.

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ
A honlap működtetéséhez tárhely, illetve tárhelyszolgáltatás szükséges. A tárhelyszolgáltató adatfeldolgozónak
minősül. Az adatfeldolgozó olyan adatkezelő, mely az adatkezeléseit egy másik adatkezelő, jelen esetben a
LIGA, utasításai alapján végzi. Az adatfeldolgozó az általa feldolgozott személyes adatokat saját célra nem
kezelheti.
A tárhelyszolgáltató adatai a következők:
Tárhelyszolgáltató neve:
Tárhelyszolgáltató székhelye:
Tárhelyszolgáltató elérhetősége:

ROOTOR Hungary Kft.
2051 Biatorbágy, Arany János u. 4., A.ép.
www.rootor.hu

______________________________________________________________________________________
ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER
A LIGA a székhelyén nyolc kamerából álló elektronikus megfigyelőrendszert (kamerákat) működtet. A kamerák
a bejárati ajtót belülről (2.sz.), a hátsó személygépkocsi beállót (3.sz.), a Talaj utcai parkolórészt (4-5.sz.), a
hátsó udvart (6.sz.), az első emeleti teraszt (1.sz.), illetve a székhely előtti parkolórészt (7-8.sz.) figyelik meg. A
kamerák látószögét jelen tájékoztató képi formában is bemutatja az alábbiakban:
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Az érintett személyes adatok köre, érintettek kategóriái: Az érintettről készített képi mozgófelvétel, az
érintett képmása. Hang rögzítésére nem kerül sor. Az érintettek mindazon személyek, akik az egyes kamerák
hatókörében megjelennek.
A személyes adatok forrása: A személyes adatok forrása a kamerafelvétel, amely nyilvánosan nem
hozzáférhető adatbázisban kerül rögzítésre.
Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a személy- és vagyonvédelem, a személyes adatok, illetve az üzleti
titok védelme, valamint jogsértések észlelésének, illetve bizonyításának lehetővé tétele, illetőleg megkönnyítése.
Az adatkezelő az ország egyik legnagyobb taglétszámmal rendelkező országos szakszervezeti szövetsége. Az
adatkezelő tevékenységének jellegére, a székhelyén megjelent személyek létszámára (kiemelkedő
ügyfélforgalom), illetve az általa kezelt személyes adatok különleges kategóriáira, körülkerítetlen
elhelyezkedésére (lsd: parkoló), valamint a megjelenő állami vezetők személyére is tekintettel az adott helyszín
elektronikus megfigyelése szükséges.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Jogos érdek alapú adatkezelés
esetében az un. jogos érdek tesztet el kell végezni, melynek keretében az adatkezelő a konkrét jogos érdekét
bemutatja, az adatkezelés szükségességét és arányosságát alátámasztja, illetve a mérlegelési szempontokat,
garanciákat az érintettekkel ismertette. Az adatkezelő az érdekmérlegelést elvégezte, annak eredményéről jelen
tájékoztatóban, illetve – kérés esetén – külön tájékoztatóban is tájékoztatást nyújt.
Az adatkezelés helye és időtartama: Az adatok tárolásának helye az adatkezelő székhelye. A felvételeket az
adatkezelő - azok felhasználása hiányában - 10 napig tárolja, melynek elteltével a felvételek törlésre kerülnek.
Felhasználás alatt a kamerák által rögzített felvételek - kizárólag célhoz kötött - megtekintését, illetőleg bírósági
vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként való felhasználását kell érteni, amely minden esetben valamely jogi
igény érvényesítése céljából történhet csak meg. Amennyiben felhasználásra sor kerül, akkor a felvételek az
adott munkajogi, polgári jogi bírósági vagy más hatósági eljárás jogerős lezárásáig, illetőleg a jogi igény
érvényesítéséhez szükséges időtartamig kerülnek megőrzésre, azaz az adatkezelés addig áll fenn. Ilyen esetben a
felvételek továbbításra kerülhetnek az illetékes bíróságnak vagy hatóságnak, illetve a jogi képviselőnek.
A megfigyelés módja: A kamerák csak képet rögzítenek, hangfelvételre nem kerül sor. Az elektronikus
megfigyelőrendszer 0-24 óra közötti időintervallumban működik, a hét minden napján.
A felvételek megtekintésének módja: Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített felvételeket kizárólag
az elnök tekintheti meg. Amennyiben szükséges, az ellenőrzésbe más személyt is bevonhat. A megtekintésről
(oka, ideje, megismerő személye feltűntetésével) minden esetben jegyzőkönyv készül, melyet valamennyi
ellenőrzésben részt vevő személynek alá kell írnia. Ismételten kiemeljük, hogy a felvételek megtekintésére
kizárólag akkor kerül sor, ha valószínűnek látszik, hogy az adatkezelő székhelyén bűncselekményt (illetőleg
szabálysértést vagy károkozást) követtek el, vagy amennyiben ezt más nyomós ok a személyvédelem, illetve a
vagyonvédelem érdekében indokolja. Az adatkezelő kizárólag abban az esetben továbbítja a felvételeket,
amennyiben
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-

a felvételek alapján valószínűnek látszik a bűncselekmény (szabálysértés) elkövetése, amely esetben a
felvételek a nyomozó hatóság részére kerülhetnek továbbításra, vagy

-

ha egyéb jogi eljárás kezdeményezése szükséges a felvételek alapján, amely esetben a felvételek az
illetékes bíróság vagy hatóság, illetve jogi képviselő részére kerülnek továbbításra.

Adatbiztonsági intézkedések: Az adatkezelő a felvételeket zárt, jelszóval védett számítástechnikai rendszerben
tárolja a felvételek törléséig. A felvételekhez jogosulatlan személyek nem férnek hozzá.
Automatizált döntéshozatal jelen adatkezelés során nem valósul meg.
Az adatokhoz hozzáférő személyek: Az elnök, illetve az általa kijelölt egyéb személy.
Adattovábbítás: Jogsértés esetén a felvétel, amennyiben az a jogsértés bizonyítására alkalmas, továbbításra
kerül az illetékes hatóság, vagy bíróság, illetve jogi képviselő részére.
Az adatkezelés címzettjei: Az illetékes nyomozóhatóság (szabálysértési ügyben eljáró hatóság), vagy az
illetékes bíróság, amelyek jogi igényérvényesítés, ill. eljárás megindítása esetén eljárnak. Az adattovábbítás
részleteit jelen Szabályzat külön pontja tartalmazza.
Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Az érintett joga az adatkezelés folyamatban létéről való tájékoztatáshoz való jog a hozzáférés joga a kezelt
személyes adatok másolatának rendelkezésre bocsátása iránti jog a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítése,
törlése, kezelése korlátozásának kérése iránti jog a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog
valamint a felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásának joga, bírósághoz fordulás joga. Az egyes érintetti
jogok pontos tartalmát a jelen Szabályzat külön pontja mutatja be. Külön kiemeljük az érintett megtekintéshez
való jogát.
Az érdekmérlegelés összefoglaló eredménye a következő:
Az adatkezelő tevékenységéből, elhelyezkedéséből, az általa kezelt személyes adatok jellegéből, illetve a
látogatók személyéből következően az elektronikus megfigyelőrendszer működtetése szükséges, illetve a
megjelölt jogos érdekekkel arányos. Nevezett érdekek egyéb módon eredményesen nem elégíthetőek ki. Az
érintettek érdekei megfelelően figyelembevételre kerülnek, a hozzáférés és az adatkezelés időtartama korlátozott.
Következésképpen az adatkezelés megfelel GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) alpontja alapján a jogos érdekkel, mint
jogalappal szemben támasztott elvárásnak.
_________________________________________________________________________________
A LIGA SZOLGÁLTATÁSAIBAN KÖZREMŰKÖDŐK
A LIGA tagjaival, tagszervezetei tagjaival regionális referenseken keresztül is tartja a kapcsolatot. A regionális
referensek megbízási szerződés keretében, adatfeldolgozóként működnek közre a LIGA feladatainak az
ellátásában. A regionális referensek munkáját is további megbízottak segíthetik. A szolgáltatások nyújtásában
hasonlóképpen megbízottak nyújtanak segítséget. A közreműködő adatfeldolgozókat az alábbiakban mutatjuk
be:
KÖZREMŰKÖDŐK
Bihari-Vámos Piroska

9026 Győr, Ady Endre u. 1/B.

ldfszgyor@gmail.com

Dr. Bognár Fenerc

8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

bognar.ferenc@liganet.hu

Dudás Roland

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.,
III.em.308.

dudas.roland@liganet.hu

Dr. Gyurkovics Bence

9023 Győr, Mester u. 1.

gyurkovics.bence@liganet.hu

Dr. Kerekes Edit

7620 Pécs, Király u. 42.

kerekes.edit@liganet.hu

Dr. Szabó-Zsura Brigitta

6722 Szeged, Mérey u. 6/B,
IV.em.409.

zsura.brigitta@liganet.hu

Balázs Norbert

2163 Vácrátót, Dózsa György
u.1/B.

szolgaltatasok@liganet.hu

Trembulyák Péter

2151 Fót, Somló u. 37.

trembulyak.peter@liganet.hu
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A közreműködők a személyes adatokat a LIGA utasításai alapján kezelik, saját célre nem használják őket.
Tevékenységükről felvilágosítás a LIGA-tól kérhető.______________________________________________
JOGSEGÉLY
jog@liganet.hu felületen keresztül
A LIGA tagjai, illetve tagszervezeteinek tagjai részére biztosítja az email útján történő jogi tanácsadás
lehetőségét. A jogi tanácsadó szolgáltatást dr. Osztrovszky Zoltán ügyvéd adatfeldolgozóként nyújtja, aki
számára a LIGA külön email címet biztosít.
Az adatfeldolgozás azt jelenti, hogy az érintett ügyvéd a LIGA nevében jár el, utasítása alapján jár el. A
személyes adatokat saját célra azonban nem kezeli.
A személyes adatok kezelése a következők szerint történik:
JOGSEGÉLY (jog@liganet.hu felületen) * dr. Osztrovszky Zoltán ügyvéd
Az adatkezelés célja

Az
érintett kérdésére
tájékoztatás nyújtása.

vonatkozóan

jogi

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1)(a) bekezdés szerinti
hozzájárulás, mely bármikor visszavonható.
Amennyiben az érintett különleges adatokat közöl,
abban az esetben az adatkezelés a GDPR 9.cikk (2)
bekezdés (a), illetve (d) pontjai alapján lehetséges.

Jogos érdek megnevezése:

Nem jogos érdek alapú az adatkezelés.

Az érintettek kategóriái:

Az adatkezelőhöz jogi kérdést intéző természetes
személyek,
akik
az
adatkezelőnek
vagy
tagszervezeteinek a tagjai.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

-a kérdező által megadott név, email cím, tárgy,
tartalom, email időpontja
-a kérdező által közölt egyéb személyes adatok

A személyes adatok forrása:

Az érintett maga szolgáltatja az adatokat.

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatok 2 évig kerülnek megőrzésre
kivéve, amennyiben az érintett személyes adatainak a
törlését kéri.

Címzettek (adattovábbítás alanyai):

dr. Osztrovszky Zoltán ügyvéd (1137 Budapest,
Katona J. u. 26., IV.19., KASZ: 36066562)
adatfeldolgozóként.
A személyes adatokhoz szigorúan célhoz kötötten
hozzáférhet az informatikai szolgáltatás nyújtója:
Sziklabérc Kft. (1051 Budapest, Hercegprímás u.
19., I.em.19., Cg.01-09-932756).

Harmadik országba történő adattovábbítás:

Nem történik adattovábbítás.

Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:

Nem történik.

Kötelező-e az adatszolgáltatás:

Nem, ebben az esetben megfelelő szakmai tanácsot
nem tud a jogi képviselő adni.

Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem
adja meg a személyes adatait:

Megfelelő tanács nem adható.

__________________________________________________________________________________________
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EGYÉB TANÁCSADÁS, SZOLGÁLTATÁS
A LIGA egyéb tanácsadó, szolgáltató tevékenységet is nyújt tagszervezetei tagjainak számára, melyeket
kiszervezett tevékenység keretében, külső szolgáltató útján nyújtja.
Az alábbi tanácsadásokat a külsős szakértők önálló adatkezelőként nyújtják, akik adatkezeléseikért (GDPR
megfelelés, tájékoztatási kötelezettség) saját maguk felelősek.
MUNKAVÉDELMI TANÁCSADÁS: Miskéri László
Miskéri László
lmiskeri@digikabel.hu
T: 06 (30) 6645180)
A munkavédelmi tanácsadás kiszervezett tevékenység, mely tekintetében az adatkezelő a szolgáltatást végző
személy. A LIGA a munkavédelmi tanácsadás keretében keletkezett személyes adatokat nem kezeli.
MUNKAHELYI BALESETEK TANÁCSADÁS
Inno Régió Alapítvány
Dr. Krausz Róbert
Adószám:
Statisztikai szám:
Bírósági nyilvántartásba vétel száma:

18785537-1-14
18785537-9499-569-14
Pk.60.052/2008/2/I.

T: 06-72-532-293
T: 06-20-240-5133
innoregio@gmail.com
A tanácsadás kiszervezett tevékenység, mely tekintetében az adatkezelő a szolgáltatást végző személy. A LIGA a
munkahelyi baleseti tanácsadás keretében keletkezett személyes adatokat nem kezeli.
JOGI TANÁCSADÁS, PERES KÉPVISELET
Osztrovszky Ügyvédi Iroda, dr. Osztrovszky Zoltán ügyvéd
1137 Budapest KATONA J. U. 26. IV/19.
T:+36 1 3205689
Email: z.osztrovszky@gmail.com
A jogi tanácsadás kiszervezett tevékenység, mely tekintetében az adatkezelő a szolgáltatást végző személy. A
LIGA a jogi tanácsadás keretében keletkezett személyes adatokat nem kezeli.
A kiszervezett szolgáltatások esetében az adatkezelő a szolgáltatás nyújtója, adatvédelmi megfelelési és
tájékoztatási kötelezettség őket terheli.
__________________________________________________________________________________________
ÉRDEKLŐDŐI ADATBÁZIS
info@liganet.hu email címre érkező megkeresések
A LIGA, mint érdekképviseleti szervezet jelentős számú taggal rendelkezik, tagjaival, tagszervezeteinek a
tagjaival aktívan tartja a kapcsolatot.
A LIGA az info@liganet.hu oldalra érkező megkereséseket, kérdéseket az alábbiak szerint kezeli:
ÉRDEKLŐDŐI ADATBÁZIS: info@liganet.hu
Az adatkezelés célja

Az érintett kérdésére vonatkozóan tájékoztatás
nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1)(a) bekezdés szerinti
hozzájárulás, mely bármikor visszavonható.
Amennyiben az érintett különleges adatokat közöl,
abban az esetben az adatkezelés a GDPR 9.cikk (2)
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bekezdés (a), illetve (d) pontjai alapján lehetséges.
Jogos érdek megnevezése:

Nem jogos érdek alapú az adatkezelés.

Az érintettek kategóriái:

Az adatkezelőhöz megkeresést intéző természetes
személyek,
akik
az
adatkezelőnek
vagy
tagszervezeteinek a tagjai.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

-a megkereső személy neve, email címe, email
tárgya, tartalma
-a megkereső által közölt egyéb személyes adatok

A személyes adatok forrása:

Az érintett maga szolgáltatja az adatokat.

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatok 60 kerülnek megőrzésre kivéve,
amennyiben az érintett személyes adatainak a törlését
kéri. Amennyiben a megkeresés más jogviszonnyal,
jogügylettel összefügg, abban az esetben az
adatkezelés jogalapja, időtartama eltérő lehet.

Címzettek (adattovábbítás alanyai):

A személyes adatok továbbítására abban az esetben
kerül sor, amennyiben a megkeresés célja ezt
indokolja (pl: tagszervezet bevonása indokolt).
A személyes adatokhoz szigorúan célhoz kötötten
hozzáférhet az informatikai szolgáltatás nyújtója:
Sziklabérc Kft. (1051 Budapest, Hercegprímás u.
19., I.em.19., Cg.01-09-932756).

Harmadik országba történő adattovábbítás:

Nem történik adattovábbítás.

Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:

Nem történik.

Kötelező-e az adatszolgáltatás:

Nem, ebben
teljesíthető.

Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem
adja meg a személyes adatait:

A megkeresés nem teljesíthető.

az

esetben

a

megkeresés

nem

__________________________________________________________________________________________
VIDEÓTÁR, KÉPEK
www.liganet.hu oldalon
A honlapon a tisztségviselőkről, munkavállalókról, az adatkezelő tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó
harmadik személyekről (lsd. pl: projekt) videók, illetve fényképek kerülhetnek közzétételre. A videók, illetve a
fényképfelvételek célja minden esetben a tagság tájékoztatása, eredmények közlése, bemutatása, projektről,
együttműködésről való tájékoztatás.
Az adatkezelő LIGA minden olyan esetben beszerzi az érintett hozzájárulását, amikor erre az adott
körülmények között lehetősége van. Ilyen esetben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Ellenkező
esetben (pl: nagyobb rendezvény), amikor tehát az adatkezelés körülményei alapján a hozzájárulás egyedi
beszerzése nem lehetséges, jogos érdek alapon történik az adatkezelés. Mindegyik esetben megtörténik az
érintettek előzetes tájékoztatása.
A jogos érdek az érdekképviseleti tevékenység megfelelő bemutatása, a tagokkal, partnerekkel, társadalommal
való megfelelő kommunikáció, közösségépítés, tagság képviselete.
Az érintett az adatkezelés megszüntetését mindegyik esetben bármikor, indokolás nélkül kérheti, ebben az
esetben az adatkezelés megszűnik. Javasoljuk, hogy a kérését (tiltakozását) az adatvédelmi tisztviselőnek
jelezze (Dr. Kéri Ádám: adam.keri.office@icloud.com).
Az érintettek az adatkezelésre egyebekben számíthatnak, az adatkezelő minden esetben előzetesen felhívja a
figyelmüket a fénykép, videó készítésére.
Az érintettek az adatkezelés részletei felől a honlapon elérhető adatkezelési tájékoztatóban, a munkavállalók
ezen túlmenően a belső adatkezelési tájékoztatóban is tájékozódhatnak.
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VIDEÓTÁR, FÉNYKÉPEK:
Az adatkezelés célja

Az adatkezelő tevékenységéről, projektjeiről,
sikereiről
való
tájékoztatás,
a
tagokkal,
tagszervezetekkel,
társadalommal
történő
kommunikáció.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1)(a) bekezdés szerinti
hozzájárulás, mely bármikor visszavonható.
Egyéb esetekben az adatkezelő érdekképviseleti
szervezet és a tagok jogos érdeke.

Jogos érdek megnevezése:

A jogos érdek elsősorban a tagok megfelelő
tájékoztatása,
jogtudatosságuk
növelése,
közösségépítés, a tagság megfelelő képviselete.

Az érintettek kategóriái:

Az adatkezelő tagjai, tagszervezeteinek tagjai,
tisztviselői, szerződéses partnereinek a munkavállalói
(projektek).

Kezelt személyes adatok kategóriái:

Videófelvétel, fénykép.

A személyes adatok forrása:

Az érintett maga szolgáltatja az adatokat.

Az adatkezelés időtartama:

A felvétel addig kerül megőrzésre, ameddig a téma a
honlapon elérhető. Törlési kérelem vagy tiltakozás
esetén a felvétel/videó törlésre kerül.

Címzettek (adattovábbítás alanyai):

A személyes adatok a nyilvánosság számára elérhető
honlapon bárki számára hozzáférhetőek.
A honlap vonatkozásában a tárhelyszolgáltató a
ROOTOR Hungary Kft. (2051 Biatorbágy, Arany
János u. 4., A.ép., www.rootor.hu)
A személyes adatokhoz szigorúan célhoz kötötten
hozzáférhet az informatikai szolgáltatás nyújtója:
Sziklabérc Kft. (1051 Budapest, Hercegprímás u.
19., I.em.19., Cg.01-09-932756).

Harmadik országba történő adattovábbítás:

Nem történik adattovábbítás.

Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:

Nem történik.

Kötelező-e az adatszolgáltatás:

Nem.

Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem
adja meg a személyes adatait:

Nem kerül közzétételre.

__________________________________________________________________________________________
LIGA PÉNZÜGYI PORTÁL
A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSEK
Hírlevél kiküldése
(penzugyiportal@liganet.hu email címről)
A LIGA kiemelt céljának tartja, hogy tagjait az érdekképviseleti tevékenységén túlmenően is segítse.
A LIGA, a Greenspark.hu Kft., valamint a Letbroke Kft. között megállapodás jött létre annak
biztosítására, hogy a LIGA-hoz bármilyen formában kapcsolódó személyek (szakszervezeti tagok,
tagszervezetek, tagszakszervezetek gazdasági társaságai) minél szélesebb körben juthassanak
kedvezményes banki, pénzügyi, biztosítási, illetve egyéb szolgáltatásokhoz.
A megállapodás keretében a LIGA különböző szolgáltatókkal egyedi kedvezményekre vonatkozó
megállapodásokat köt, illetve gondoskodik arról, hogy létrejöjjön egy portál, melyen keresztül a
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szolgáltatásokhoz kapcsolódó kedvezmények igénybe vehetőek. Ez a portál a Liga Pénzügyi Portál. Tekintettel
azonban arra, hogy a LIGA érdekképviselet, így ennek a szakrendszernek (portálnak) a megszervezését és
működtetését külső, szakmai szolgáltatóra bízta. A portált működtető szakmai adatkezelők (Greenspark.hu
Kft., LETBROKE Kft.) szolgáltatásaikat az érintettek számára önállóan, azaz a LIGA-tól függetlenül
nyújtják.
A Liga Pénzügyi Portál vonatkozásában a LIGA kizárólagos feladata az, hogy a szolgáltatásokat bemutató
hírleveleket küldjön ki azok számára, akik a hírlevélre feliratkoztak. Ezeket a hírleveleket egy dedikált
(elkülönült) email címről küldi ki, mely a penzugyiportal@liganet.hu. A hírlevelek kiküldésén túlmenően a
LIGA a szolgáltatásokkal összefüggésben személyes adatokat nem kezel. Amennyiben a szolgáltatásokkal
összefüggésben kérdése merül fel, javasoljuk, hogy keresse meg közvetlenül a szakmai adatkezelőket az
info@letbroke.hu, illetve az info@greenspark.hu e-mail címeken.
Kizárólag azok kapnak hírlevelet, akik ezt kifejezetten kérték, azaz akik a hírlevélküldéshez hozzájárultak. Az
érintettek bármikor kérhetik személyes adataik (név, email cím) hírlevélbázisból való törlését.
HÍRLEVÉLKÜLDÉS: penzugyiportal@liganet.hu email címről
Az adatkezelés célja

A tagok tájékoztatása a Liga Pénzügyi Portál által
kínált kedvezményes szolgáltatások köréről.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1)(a) bekezdés szerinti
hozzájárulás, mely bármikor, indokolás nélkül
visszavonható.

Jogos érdek megnevezése:

Nem történik jogos érdek alapú adatkezelés.

Az érintettek kategóriái:

A LIGA, illetve tagszervezeteinek tagjai, akik e
célból személyes adataikat megadták.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

Az érintett neve, e-mail címe.

A személyes adatok forrása:

Az érintett maga szolgáltatja az adatokat.

Az adatkezelés időtartama:

A törlési kérelem
adatkezelés.

Címzettek (adattovábbítás alanyai):

A hírlevelek kiküldéséhez a LIGA Greenspark.hu
Kft. (8646 Balatonfenyves, Somló u. 79., Cg.14-09315061., info@greenspark.hu) segítségét veszi
igénybe, amely társaság a LIGA adatfeldolgozója.

beérkezéséig

történik

az

A tárhely és a program üzemeltetője a
SalesAutopilot Kft. (Székhelye: 1024 Budapest,
Margit körút 31-33., félemelet 4-5., E-mail címe:
info@salesautopilot.hu, Cégjegyzékszáma: Cg. 0109-286773., Adószáma: 25743500-2-41.), mely aladatfeldolgozóként működik közre.
Harmadik országba történő adattovábbítás:

Nem történik adattovábbítás.

Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:

Nem történik.

Kötelező-e az adatszolgáltatás:

Nem.

Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem
adja meg a személyes adatait:

Adatszolgáltatás hiányában hírlevél nem küldhető ki.

__________________________________________________________________________________________
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HÍRLEVÉLKÜLDÉS
LIGA saját hírlevele
A LIGA tagjainak, illetve tagszervezete tagjainak hírleveleket küldhet ki, melynek célja a tagsággal összefüggő
fontos körülményekről (rendezvények, jogszabályváltozások, igénybe vehető szolgáltatások, projekt lehetőségek
stb.) való tájékoztatás. Hírlevél küldésére azon érintettek számára kerül sor, akik kapcsolati adataikat ezen célból
megadják.
Az érintett (aki hírlevelet kap) a kapcsolati adatainak törlését bármikor kérheti, ebben az esetben ezen
személyes adatait haladéktalanul töröljük.
Az adatkezelés részleteit az alábbiakban foglaltuk össze:
SAJÁT HÍRLEVÉLKÜLDÉS
Az adatkezelés célja

A tagok tájékoztatása a tagsággal összefüggő
releváns körülményekről.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1)(a) bekezdés szerinti
hozzájárulás, mely bármikor, indokolás nélkül
visszavonható.

Jogos érdek megnevezése:

Nem történik jogos érdek alapú adatkezelés.

Az érintettek kategóriái:

A LIGA, illetve tagszervezeteinek tagjai, akik e
célból személyes adataikat megadták.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

Az érintett neve, e-mail címe.

A személyes adatok forrása:

Az érintett maga szolgáltatja az adatokat.

Az adatkezelés időtartama:

A törlési kérelem
adatkezelés.

Címzettek (adattovábbítás alanyai):

A személyes adatokhoz szigorúan célhoz kötötten
hozzáférhet az informatikai szolgáltatás nyújtója:
Sziklabérc Kft. (1051 Budapest, Hercegprímás u.
19., I.em.19., Cg.01-09-932756).

Harmadik országba történő adattovábbítás:

Nem történik adattovábbítás.

Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:

Nem történik.

Kötelező-e az adatszolgáltatás:

Nem.

Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem
adja meg a személyes adatait:

Adatszolgáltatás hiányában hírlevél nem küldhető ki.

beérkezéséig

történik

az

__________________________________________________________________________________________
II. EGYÉB ADATKEZELÉSEK
TAGSZERVEZETEK TÖRVÉNYES KÉPVISELŐI
A LIGA szakszervezeti szövetség, melynek tagszervezetei önálló jogi személyiséggel rendelkező tagszervezetek.
Tagszervezeteivel összefüggésben a tagszervezeti vezetők (törvényes képviselők) nevét, illetve kapcsolati
adatait kezeli az alábbiak szerint:
TAGSZERVEZETEK VEZETŐI:
Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, illetve a
tagszervezetek és a LIGA között fennálló
szerződéses viszonyrendszerből eredő jogok
gyakorolása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1)(f) bekezdés szerinti jogos érdek,
mely a LIGA és a tagszervezet közötti szerződés
teljesítéséhez szükséges.

Jogos érdek megnevezése:

Kapcsolattartás, szerződés teljesítése.
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Az érintettek kategóriái:

A LIGA tagszervezeteinek törvényes képviselői.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

A törvényes
telefonszáma.

A személyes adatok forrása:

Az érintett maga szolgáltatja az adatokat.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama a LIGA és a tagszervezet
közötti szerződéses jogviszony fennállása, illetve azt
követően a polgári jogi elévülési idő 5 éve.

Címzettek (adattovábbítás alanyai):

Adattovábbításra nem kerül sor.

Harmadik országba történő adattovábbítás:

Nem történik adattovábbítás.

Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:

Nem történik.

Kötelező-e az adatszolgáltatás:

Nem.

Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem
adja meg a személyes adatait:

Adatszolgáltatás hiányában a kapcsolattartás,
szerződésből származó jogok és kötelezettségek nem
gyakorolhatóak, illetve teljesíthetőek.

képviselő

neve,

email

címe,

__________________________________________________________________________________________
TAGSZERVEZETEK TAGJAI
A LIGA a tagszervezetek tagjai számára kedvezményeket nyújt, melyek a LIGA tagkártyával vehetőek igénybe.
A tagszervezetek tagjai igényelhetnek továbbá MOL kártyát is, mellyel összefüggésben hasonlóképpen
személyes adatok kezelésére kerül sor.
LIGA TAGKÁRTYA
Az adatkezelés célja

A
tagsághoz
kapcsolódó
kedvezmények
nyújtásával összefüggésben a tag jogosultságának
azonosítása.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1)(a) bekezdés szerinti
hozzájárulás, mely bármikor, indokolás nélkül
visszavonható.

Jogos érdek megnevezése:

Nem történik jogos érdek alapú adatkezelés.

Az érintettek kategóriái:

A LIGA, illetve tagszervezeteinek tagjai.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

Az érintett neve, tagkártya száma, anyja neve, e-mail
címe

A személyes adatok forrása:

Az érintett maga szolgáltatja az adatokat, kivéve a
tagkártya számát.

Az adatkezelés időtartama:

A tagsági jogviszony fennállása.

Címzettek (adattovábbítás alanyai):

Adattovábbításra nem kerül sor.

Harmadik országba történő adattovábbítás:

Nem történik adattovábbítás.

Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:

Nem történik.

Kötelező-e az adatszolgáltatás:

Nem.

Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem
adja meg a személyes adatait:

Adatszolgáltatás
bocsájtható ki.

hiányában

tagkártya

nem

__________________________________________________________________________________________
MOL ÜZEMANYAGKÁRTYA
A LIGA, illetve tagszervezetének tagja egyedi csatlakozási nyilatkozatával MOL üzemanyagkártyát igényelhet.
Az igényléshez az érintett személy nemének, családi nevének, utónevének, születési adatainak, lakcím adatának,
email címének, illetve telefonszámának megadásával van lehetőség.
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A MOL üzemanyagkártya vonatkozásában adatkezelőnek a MOL Nyrt. minősül (1117 Budapest, Október
huszonharmadika u. 18., Cg. 01-10-041683). Az adatkezelési tájékoztatója saját honlapján érhető el.
Tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mol.hu email címen is.
A MOL üzemanyagkártya igénylésével összefüggő kérdésekben a LIGA részéről dr. Trembulyák Péterhez lehet
fordulni: trembulyak.peter@liganet.hu, T:06-70-455-0776.
A LIGA a MOL üzemanyagkártya vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül, azaz a begyűjtött személyes
adatokat saját célra nem kezeli. Az adatfeldolgozásban részt vesz dr. Trembulyák Péter ügyvéd.
__________________________________________________________________________________________
ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
Személyes adatok kezelése valósul meg, amennyiben a LIGA álláspályázatokat fogad, illetve értékel akár úgy,
hogy előzetesen állás került meghirdetésre, akár anélkül (érdeklődői megkeresés esetén). Az adatkezelések az
alábbiak szerint történnek:
ÁLLÁSPÁLYÁZATOK
Az adatkezelés célja

Meghatározott
munkakör
megfelelő jelölt beazonosítása.

vonatkozásában

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1)(b) bekezdés szerinti szerződés
teljesítése.
Amennyiben egy meghirdetett állás betöltésre kerül,
abban az esetben az állás betöltését követően a
munkajogi,
illetve
esélyegyenlőségi
igényérvényesítés időtartama alatt az adatkezelő és a
pályázó jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) (f)
bekezdése alapján.

Jogos érdek megnevezése:

Jogos érdek az igényérvényesítés, a tényállás
megfelelő tisztázása, jogsértés felderítése.

Az érintettek kategóriái:

A LIGA-hoz álláspályázatot benyújtó személyek.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

Az érintett neve, elérhetőségének adatai, végzettsége,
képzettsége, szakmai tapasztalata, illetve a munkakör
betöltéséhez szükséges egyéb releváns személyes
adatok.

A személyes adatok forrása:

Az érintett maga szolgáltatja az adatokat.

Az adatkezelés időtartama:

Meghirdetett állás esetében az állás betöltését követő
3. év utolsó napjáig (munkajogi, esélyegyenlőségi
igényérvényesítés), érdeklődői megkeresés esetében
pedig 6 hónapig.

Címzettek (adattovábbítás alanyai):

A személyes adatokhoz szigorúan célhoz kötötten
hozzáférhet az informatikai szolgáltatás nyújtója:
Sziklabérc Kft. (1051 Budapest, Hercegprímás u.
19., I.em.19., Cg.01-09-932756).

Harmadik országba történő adattovábbítás:

Nem történik adattovábbítás.

Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:

Nem történik.

Kötelező-e az adatszolgáltatás:

Nem.

Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem
adja meg a személyes adatait:

Adatszolgáltatás hiányában nem értékelhető az
álláspályázat.

__________________________________________________________________________________________
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SZERZŐDÉSES PARTNEREK, PROJEKTEK
A LIGA tevékenysége során természetes személyekkel, egyéni vállalkozókkal szerződéses jogviszonyt létesíthet,
illetve jogi személyekkel történő szerződéskötés esetén kezeli a szerződésben feltűntetett kapcsolattartói
adatokat.
Európai Unió által finanszírozott projektek esetében pótlólagos adatkezelési, dokumentációs kötelezettségek
keletkeznek. Amennyiben ezen adatkezelések részleteiről érdeklődne, lépjen kapcsolatba az adattkezelővel az
info@liganet.hu email címen. Az adatkezelések az alábbiak szerint történnek:
SZERZŐDÉSES PARTNEREK, PROJEKTEK
Az adatkezelés célja

Szerződésből
eredő
jogok
gyakorolása,
kötelezettségek teljesítése, kapcsolattartás.
Elszámoltathatóság biztosítása Európai
finanszírozású projektek esetében.

Uniós

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1)(b) bekezdés szerinti szerződés
teljesítése.
A
szerződő
fél
kapcsolattartó
alkalmazottja, illetve az Európai Uniós projektek
elszámoltathatóságával összefüggő adatkezelések
vonatkozásában pedig az adatkezelő jogos érdeke a
GDPR 6. cikk (1) (f) bekezdése alapján. Szintén
jogos érdek az adatkezelés jogalapja az elévülési
időtartam alatt. Számlázáshoz szükséges adatok,
illetve Európai Uniós projektek esetében a GDPR 6.
cikk (1) (c) bekezdésében foglalt jogi kötelezettség
teljesítése (2007. évi CXXVII. tv.159.§-a, 169.§-a, és
a 2000. évi C. tv. 166-169.§-a).

Jogos érdek megnevezése:

A másik fél munkavállalóján keresztül történő
kapcsolattartás, elszámoltathatóság Európai Uniós
projektekkel
összefüggésben,
esetleges
igényérvényesítés az elévülési időtartam alatt.

Az érintettek kategóriái:

A LIGA szerződéses természetes személy, egyéni
vállalkozó partnerei, a jogi személy partnerek
képviselői, kapcsolattartói.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

A kapcsolattartó munkavállaló, illetőleg a törvényes
képviselő neve, munkaköre vagy tisztsége, céges email címe, céges mobil vagy/és vezetékes
telefonszáma; illetőleg a természetes személy
szerződő partner teljes neve, lakcíme, anyja neve,
születési helye és ideje, adóazonosító jele vagy
adószáma, telefonszáma vagy/és e-mail címe.

A személyes adatok forrása:

Az érintett maga szolgáltatja az adatokat, kivéve azon
eseteket, amikor a személyes adatokat az érintett
munkáltatója szolgáltatja.

Az adatkezelés időtartama:

A szerződéses jogviszony fennállta alatt, majd annak
megszűnését
követően
az
esetleges
jogi
igényérvényesítéshez szükséges időtartam elteltéig
kezeli az adatokat az adatkezelő. Polgári jogi igények
elévülési ideje: 5 év, ezt jogi igény érvényesítése
esetén az ahhoz szükséges adatkezelési idő
meghaladhatja.
Számlaadatok esetében a kötelező megőrzési idő a
számla kiállítását követő 8. év december 31. napja. A
számlaadatok vonatkozásában az őrzésre irányuló
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jogi
kötelezettség
alapja
a
2007.
évi
CXXVII.tv.159.§-a, 169.§-a, és a 2000. évi C.tv.
166-169.§-a.
Pados Éva Ilona e.v. könyvelő (1148 Budapest,
Bánki Donát u. 24., fsz.23., 41326648-3-41,
pados.eva@liganet.hu).

Címzettek (adattovábbítás alanyai):

Az elektronikus úton tárolt személyes adatokhoz
szigorúan célhoz kötötten hozzáférhet az informatikai
szolgáltatás nyújtója: Sziklabérc Kft. (1051
Budapest, Hercegprímás u. 19., I.em.19., Cg.01-09932756).
Egyéb adattovábbításra nem kerül sor.
Harmadik országba történő adattovábbítás:

Nem történik adattovábbítás.

Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:

Nem történik.

Kötelező-e az adatszolgáltatás:

Nem.

Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem
adja meg a személyes adatait:

Adatszolgáltatás hiányában a szerződésből fakadó
jogok és kötelezettségek nem teljesíthetőek.

__________________________________________________________________________________________
KÖZÖSSÉGI OLDALAK
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon az adatkezelő LIGA jelen
lehet. Az adatkezelés feltételeit ilyen esetekben a közösségi portál határozza meg. Az adatkezelés a közösségi
oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási
lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
KÖZÖSSÉGI OLDALAK
Az adatkezelés célja

Az adatkezelő tevékenységének népszerűsítése,
szolgáltatásainak, eredményeinek a bemutatása,
közösségépítés.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1)(a) bekezdés szerinti
hozzájárulás, mely bármikor, indokolás nélkül
visszavonható.

Jogos érdek megnevezése:

Nem történik jogos érdek alapú adatkezelés.

Az érintettek kategóriái:

A közösségi oldalon regisztráló, az adatkezelő oldalát
látogató, véleményt kifejező természetes személyek.

Kezelt személyes adatok kategóriái:

Az érintett személy regisztrált neve, az érintett
felhasználó nyilvános profilképe, valamint az
érintetti hozzászólás-megkeresés tartalma (beleértve
az ún. lájkolást is).

A személyes adatok forrása:

Az érintett maga szolgáltatja az adatokat.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg,
így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az
adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott
közösségi oldal szabályozása vonatkozik. A
Facebook esetébe a szabályozás helye:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Címzettek (adattovábbítás alanyai):

Nem kerül sor adattovábbításra.

Harmadik országba történő adattovábbítás:

Nem történik adattovábbítás.

Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:

Nem történik.

Kötelező-e az adatszolgáltatás:

Nem.

17

Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem
adja meg a személyes adatait:

Elmarad a kommunikáció.

__________________________________________________________________________________________
ÍGY VIGYÁZUNK SZEMÉLYES ADATAI BIZTONSÁGÁRA
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.
Papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága
A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az adatkezelő az alábbi intézkedéseket alkalmazza:
a)

az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára
fel nem tárhatóak;

b) a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;
c)

az adatkezelést végző munkatársak a nap folyamán csak úgy hagyhatják el az olyan helyiséget,
ahol adatkezelés zajlik, hogy a rájuk bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárják;

d) az adatkezelést végző munkatárs a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja;
e)

amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan tárolt
dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza az adatkezelő.

Digitálisan tárolt személyes adatok biztonsága
A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az adatkezelő az alábbi
intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:
a)

az adatkezelés során használt számítógépek az adatkezelő tulajdonát képezik, vagy azok fölött
tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír az adatkezelő;

b) a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről az
adatkezelő rendszeresen gondoskodik;
c)

a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik;

d) a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza
illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az érintettet a személyes adatainak a kezelésével összefüggésben számos jog megilleti. Ezeknek lényegét az
alábbiakban foglaljuk össze:
a.) Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatainak a kezeléséről pontos, érthető tájékoztatást
kapjon. Jelen tájékoztató ezen szempont szem előtt tartásával készült. A tájékoztatást indokolatlan
késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül meg kell adni.
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b.) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes
adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint azok elektronikus másolatát is kérheti.
c.) Az érintettet megilleti az elfeledtetéshez való jog (törlés) bizonyos esetekben. Ezzel a jogával azonban az
érintett elsősorban abban az esetben élhet, amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása
és az adatkezelésnek más jogalapja nincsen. Egyéb jogalapok esetében általában nem gyakorolható ez a jog. Az
érintett a hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja.
d.) Az érintett kérheti bizonyos esetekben az adatkezelés korlátozását. Ilyen eset lehet, amennyiben vitatja a
kezelt adat pontosságát, tiltakozik az a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, ameddig elbírálják igényét.
e.) Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését.
f.) Az érintett hozzájárulásán, illetve szerződés teljesítésén alapuló adatkezelések esetében az érintettet megilleti
az adathordozhatósághoz való jog. Az érintett ez alapján 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.
Kérheti továbbá személyes adatainak más adatkezelő részére történő továbbítását. Ezen jogának gyakorlása
azonban nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.
g.) Az érintett az adatkezelések ellen tiltakozhat (elsősorban a jogos érdek alapú adatkezelés esetében van
erre lehetőség). Ebben az esetben az adatkezelést meg kell szüntetni, kivéve, amennyiben az adatkezelést
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek az érintett jogaival szemben elsőbbséget élveznek, illetve
amennyiben az adatkezelést jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme indokolja.
h.) Az érintettet speciális jogok illetik meg automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás esetében. Az érintett
jogosult ugyanis 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.

ÉSZREVÉTEL, KÉRDÉS, PANASZ
Személyes adatai kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, kérését, tiltakozását írásban vagy e-mailben tudja
eljuttatni akár az adatkezelő, akár az adatvédelmi tisztviselő jelen tájékoztatóban nevesített elérhetőségére, mely
a következő:
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ADATAI
Név:
Pozíció
Postai elérhetőség:
Emailes elérhetőség

D. Kéri Ádám
ügyvéd
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 22.
adam.keri.office@icloud.com

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak
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