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1.  Előzmények

A jelen  Szabályzat  célja,  hogy  rögzítse  a NIPC:IF Zrt.  és leányvállalatai  mint  adatkezelők  (a továbbiakban:

Adatkezelők  vagy  Társaságok)  által  alkalmazott  adatvédelmi  és adatkezelési  elveket  és adatvédelmi  és

adatkezelési  politikájukat.

A Társaságok  adatvédelmi  nyilvántartási  azonosító  igénylésére  nem  kötelesek.

2.  Tárgyi  hatály

Jelen  szabályzat  hatálya  az alábbi  adatkezelésekre  terjed  ki:

- a www.inpark.hu  honlap  látogatásával  kapcsolatos  adatkezelés;

- munkavállalók,  álláshirdetésre  jelentkezők,  a Társaságokban  tisztséget  viselő  személyek  adatainak

kezelése;

- a Társaságokkal  üzleti  kapcsolatban  álló  gazdasági  társaságok,  szervezetek,  természetes  személyek

adatainak  kezelése;

- a Társaságokkal  szerződéses  kapcsolatban  álló  nem  munkavállaló  magánszemélyekkel  kapcsolatos

adatkezelés;l

- a közérdekű  illetve  közérdekből  nyilvános  adatot  igénylő  személyek  adatainak  keze1ése;2

- kamerás  megfigyelő  rendszerekkel  kapcsolatos  adatkeze1és;3

- pénzmosás  elleni  kötelezettségek  teljesítésével  kapcsolatos  adatkezelés;"

- egyéb  adatkezelés.

3.  Időbeli  hatály

Jelen  szabályzat  2018.  január  1-től  visszavonásig  érvényes.

4.  Értelmező  rendelkezéseks

I A pont  hatályba  helyezve  2018.  május  25-én.

2 A pont  hatályba  helyezve  2018.  május  25-én.

3 A pont  hatályba  helyezve  2019.  március  26-án.

4 A pont  hatályba  helyezve  2019.  március  26-án.

5 A pont  módosítva  2018.  május  25-én.
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,,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 tároJák, és
technikai  és szervezési  intézkedések  megtételével  biztosított,  hogy  azonosított  vagy  azonosítható

természetes  személyekhez  ezt  a személyes  adatot  nem  lehet  kapcsolni;

,,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;

,,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;
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,,érintett":  bármely  információ  alapján  azonosított  vagy  azonosítható  természetes  személy,  a honlap

látogatásával  kapcsolatosan  az érintett  azonos  a látogatóval,  amennyiben  azonosítása  1ehetséges.6

A Társaságok  által  folytatott  adatkezelések  alapján  releváns  jogszabályok  nem  kizárólagos  felsorolása

az 1. sz. mellékletben  található."

5.  Az egyes  adatkezelések  jogalapja  és célja

5.1.  A www.ínpark.hu  honlap  látogatásával  kapcsolatos  adatkeze1és:8

A weboldalon  bárki  számára  hozzáférhetően  közzétettinformációk  megtekintéséhez  személyes  adatok

megadása  nem  szükséges.  A weboldal  használata  során  cookie-k  kerülnek  elhelyezésre  a látogató

gépén,  amelyekről  a látogató  tájékoztatást  kap  a weboldal  első  használata  során  és azt  engedélyezheti.

Mi  is az a cookie?

A cookie  (magyarul  ,,süti")  egy olyan  kisméretű  adatcsomag,  amit  az internetes  szolgáltatások  a

böngészőben  tárolnak  el. A hatékony  és modern  felhasználói  élményt  nyújtó  online  szolgáltatás

működéséhez  elengedhetetlen  technológia,  amelyet  manapság  minden  böngésző  támogat.

Miért  jó  a látogatónak?

Rengeteg  internetes  szolgáltatás  használata  és élménye  múlik  a cookie-kon.  Ezek segítségével  tud  a

látogató  bejelentkezni  egy  jelszóval  védett  felületre  vagy  éppen  személyre  szabott  tartalmat  elérni  a

neten.

Milyen  cookie-kat  és mire  használ  a www.inpark.hu  oldalon  az Adatkezelő?

Az inpark.hu  oldalon  a következő  célokból  kerülnek  a cookie-k  alkalmazásra:

*  A weboldal  fejesztése

*  Felhasználói  élmény  javítása

*  Oldallátogatási  statisztikák  készítése

*  Célzott  hirdetések  elhelyezése  más  weboldalakon

A kezelt  adatok  típusa

A  weboldalon  személyes  adatok  tárolása  nem  történik,  de  a megfelelő  felhasználói  élmény

biztosításának  érdekében  a weboldal  cookie-kat  helyezhet  el a látogató  számítógépén,  amit  a látogató

-  akár  a böngészés  befejeztével  -  a böngésző  beállításaiból  is törölhet.

6 A bekezdés  hatályba  helyezve  2019.  március  26-án.

7 A bekezdés  hatályba  helyezve  2019.  március  26-án.

g A pont  kiegészítve  2018.  augusztus  I-jén.
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Az adatkezelés  célja

A weboldal  felhasználói  élményének  javítása,  oldallátogatottsági  statisztikák  elemzése,  és hirdetések

megjelenítése  más  weboldalakon.

Az adatkezelés  jogalapja

A látogató  hozzájárulása  és az Adatkezelő  jogos  érdeke.

Az adatkezelés  időtartama

A weboldal  használata  során  a számítógépre  elhelyezett  cookie-k  bármikor  törölhetők.

Ki fér  hozzá  az adatokhoz?

A weboldalon  személyes  adatok  tárolása  nem  történik.  A statisztikai  programok  által  gyűjtött

adatokhoz  az Adatkezelő  férhet  hozzá.

Az adattárolás  helye

Az oldal  cookie-k  által  gyűjtött  statisztikai  adatai  a Google  erre  szolgáló  rendszereiben  kerülnek

tárolásra  (Google  Ads,  Analytics).

Harmadik  személyek  által  elhelyezett  cookie-k

A weboldal  tartalmazhat  olyan  információkat,  cookie-kat,  amelyek  olyan  harmadik  személyektől,

reklámszoIgáItatóktól  származnak,  akik  nem  állnak  kapcsolatban  az Adatkezelővel.  Előfordulhat,  hogy

ezen  harmadik  személyek  is elhelyeznek  cookie-kat  a látogató  számítógépén,  vagy  hasonló

technológiákat  alkalmazva  gyűjtenek  adatokat  annak  érdekében,  hogy  a látogatónak  a

szolgáltatásaikkal  összefüggésben  célzott  reklámüzenetet  küldjenek.  Ilyen  esetekben  az adatkezelésre

az ezen  harmadik  személyek  által  meghatározott  adatvédelmi  előírások  az irányadók.

A cookie-kkal  kapcsolatos  beállítások  a böngészőkben

A cookie-k  használatát  manuálisan  is beállíthatja  minden  látogató.  Minden  elhelyezett  cookie-t  törölni

lehet,  illetve  elhelyezésük  megakadályozható  a megfelelő  beállításokkal.

A cookiek  szabályozásáról  a www.inpark.hu  honlapon  elérhető  külön  Adatkezelési  tájékoztató

tartalmaz  részletes  tájékoztatást.9

5.2. A munkavállalók,  álláshírdetésre  jelentkezők  adatainak  kezelése:  lo

a) A Társaságok  munkavállalóik  adatait  a 2012.  évi l. tv-ben  foglalt  munkáltatói  kötelezettségek

teljesítése,  a munkaviszonnyal  kapcsolatosan  előírt  bejelentési,  nyilvántartási,  bevallási  és egyéb

kötelezettségek,  illetve  a munkaszerződés  teljesítése  érdekében  kezelik.  Az adatkezelés  jogalapja  a

9 A bekezdés  hatályba  helyezve  2019.  március  26-án.

lo A pont  módosítva  2m8.  május  25-én  és 2019.  március  26-án.
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munkaszerződés  teljesítése,  a munkáltató  jogos  érdeke,  illetve  a munkáltató  számára  előírt  jogi

kötelezettségek teJesítése, továbbá a munkavállaló hozzájárulása egyedi esetekben.

A Társaságok  a köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságok  takarékosabb  működéséről  szóló  2009.  évi

CXXII. törvény 2. j-ban előírt közzétételi kötelezettséget az ott leírt adatkörben teJesítik a
tisztségviselők,  a felügyelőbizottsági  tagok,  a 2012.  évi I. törvény  208. 5-a szerint  vezető  állású

munkavállalók,  valamint  az önállóan  cégjegyzésre  vagy  a bankszámla  feletti  rendelkezésre  jogosult

munkavállalók  vonatkozásában.

A  Társaságok  érintett  munkavállalói,  tisztségviselői  által  az  egyes  vagyonnyiIatkozat-téteIi

kötelezettségekről  szóló  2007.  évi CLII. törvényben  előírtak  szerint  megadott  adatokat  a Társaságok  a

hivatkozott  törvény  szerint  őrzik,  a Társaságoknál  kijelölt  őrzésért  felelős  személy  csak  a törvényben

meghatározott  esetekben  és rendelkezéseknek  megfelelően  jogosult  azokat  kezelni.

b)  A  Társaságok  a hozzájuk  közvetlenül-,  vagy  munkaerő  közvetítőn  keresztül  beérkezett

önéletrajzokban  és a csatolt  egyéb  dokumentumokban  szereplő  személyes  adatokat  abból  a célból

kezelik,  hogy  egy  adott,  meghirdetett  állásra  történő  kiválasztásban  az érintett  részt  vehessen,  vagy  az

érintettet  a Társaságoknál  levő  betöltetlen  állásokról,  az azokra  való  jelentkezés  feltételeiről

tájékoztassák,  az érintettel  időpontot  egyeztessenek,  a kiválasztást  lebonyolítsák.  Az adatkezelés  az

érintett  önkéntes  hozzájárulásán  alapul,  amely  hozzájárulást  az érintett  az önéletrajzának  és az ehhez

kapcsolódó  dokumentumoknak  (pl. képzettséget,  iskolai  végzettséget  igazoló  dokumentumok)  a

megküldésével  egyidejűleg  köteles  megadni  annak  érdekében,  hogy  személyes  adatai  a Társaságok

által  kezelhetőek  legyenek.  Adattovábbításra  a Társaságok  saját  személyzeti  politikájában

meghatározott  esetekben  kerülhet  sor  munkaügyi  tanácsadó  és  kiválasztást  segítő  szervezetek

részére.

Adattovábbításra  sor  kerülhet  a Társaságok  számára  bérszámfejtési,  egyéb  munkaügyi  célú

adatfeldolgozást  végző  szervezetek  részére.  Az adatfeldolgozók  kizárólag  az adatkezelő  utasításai

alapján,  az adatkezelő  által  meghatározott  körben  jogosultak  kezelni  a személyes  adatokat.

Adattovábbításra  kerül  sor  a munkaszerződés  teljesítése,  vagyis  a munkaviszonnyal  kapcsolatos  jogok

gyakorlása,  kötelezettségek  teljesítése  érdekében  egyedileg  előre  meg  nem  határozható  esetekben

(pl. munkaügyi  jogvita  esetében  jogi  képviseletet  ellátó  ügyvédi  iroda  részére).

5.3.  A  Társaságokkal  üzleti  kapcsolatban  álló  gazdasági  társaságok,  szervezetek

munkavállalóinak,  képviselőinek,  egyéb  természetes  személyek  adatainak  kezelésell

A Társaságokkal  üzleti  kapcsolatban  álló  gazdasági  társaságok,  szervezetek  munkavállalóinak,

képviselőinek,  egyéb,  a szerződés  teljesítése  szempontjából  releváns  természetes  személyek  adatainak

kezelése  a Társaság  és az érintett  szervezet,  társaság  között  fennálló  üzleti  kapcsolatban  vállalt  jogok

és kötelezettségek érvényesítése és teJesítése érdekében kerül sor. Tekintettel arra, hogy az érintett
személy  valamely,  a Társaságoktól  független  személlyel  (partnerrel)  kötött  szerződés  teljesítése

Il A pont  módosítva  2018.  május  25-én.
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érdekében  került  megnevezésre,  e független  fél  és a Társaságok  között  aláírt  szerződés  teljesítéséhez

fűződő  jogos  érdek  a Társaságok  által  történő  adatkezelés  jogalapja.

5.4.  A Társaságokkal  szerződéses  kapcsolatban  álló  nem  munkavállaló  magánszemélyekkel

kapcsolatos  adatkeze1és12

A Társaságokkal  szerződést  kötő  magánszemélyekkel  kapcsolatos  személyes  adatok  kezelése  az adott

szerződés  teljesítése  érdekében,  az  ott  meghatározott  célok,  illetve  a szerződéstől  függően  a

Társaságok  jogos  érdekének  védelme  és a Társaságokra  vonatkozó  jogi  kötelezettség  teljesítése

érdekében  történik.

s.s. A közérdekű  illetve  közérdekből  nyilvános  adatok  igénylő  magánszemélyek  személyes

adatainak  keze1ése13

A közérdekű  illetve  közérdekből  nyilvános  adatok  tekintetében  benyújtott  adatigénylések  teljesítése,

az azokkal  kapcsolatos  ügyintézés  érdekében  az adatigénylő  nevének,  elérhetőségének  megadása,

költségtérítés igénylése esetében a megfizetés teJesítéséhez szükséges adatok megadása kérhető. Az
adatok  az Infotv.  29. E3 (la)  bekezdésében  meghatározott  szempont vizsgálatához, illetve az igény
teljesítéséért  megállapított  költségtérítés  megfizetéséhez  szükséges  mértékben,  és  e célokból

kezelhetők.  Az Info tv. 29. E) (la)  bekezdésében  meghatározott  idő elteltét  követően  az igénylő

személyes  adatait  haladéktalanul  törölni  kell.

5.6.  Kamerás  megfígyelő  rendszerekkel  kapcsolatos  adatkeze1és14

A kamerás  megfigyelési  rendszerekkel  kapcsolatos  adatkezelés  részletszabályait  külön,  Adatkezelési

szabályzat  kamerás  megfigyelési  rendszerre  vonatkozóan  című  szabályzat  tartalmazza.

5.7. Pénzmosás  elleni  kötelezettségek  teljesítésével  kapcsolatos  adatkeze1és15

A pénzmosás  és a terrorizmus  finanszírozása  megelőzéséről  és megakadályozásáról  szóló  2017.  évi LIII.

törvény  rendelkezései  szerinti  ügyfél-átvilágítási  kötelezettség  teljesítése  során  a Társaságok  a

jogszabály  alapján  igényelt  adatokat  a vonatkozó  törvény  szerinti  jogi kötelezettség  teljesítése

érdekében  az ott  meghatározott  célból  kezelik.

12 A pont  hatályba  helyezve  2018.  május  25-én.

13 A pont  hatályba  helyezve  2018.  május  25-én.

14 A pont  hatályba  helyezve  2019.  március  26-án.

15 A pont  hatályba  helyezve  2019.  március  26-án.
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6.  Az adatkezelés  módja

Az adatok  kezelése  elektronikus  eszközökkel,  nem  automatizált  módon,  valamint  papír  alapon

történik.  Az elektronikus  adatkezelés  során  a tárolásra  szolgáló  szerverek,  eszközök  Magyarországon

helyezkednek  el, míg  a papír  alapú  adatkezelés  a Társaságok  hivatalos  helyiségeiben  történik.

7.  Az adatkezelés  e1vei16

Az európai parlament  és a tanács (EU) 2016/679 rendelete 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] értelmében:

A személyes  adatok  kezelését  jogszerűen  és tisztességesen,  valamint  az érintett  számára  átlátható

módon  kell  végezni.

A személyes  adatok  gyűjtése  csak  meghatározott,  egyértelmű  és jogszerű  célból  történhet,  és azok

nem  kezelhetőek  ezekkel  a célokkal  össze  nem  egyeztethető  módon;  nem  minősül  az eredeti  céllal

össze  nem  egyeztethetőnek  a közérdekű  archiválás  céljából,  tudományos  és történelmi  kutatási  célból

vagy  statisztikai  célból  történő  további  adatkezelés.

A személyes  adatok  az adatkezelés  céljai  szempontjából  megfelelőek  és relevánsak  kell,  hogy  legyenek,

és a szükséges  adatkörre  kell  korlátozódniuk.

A személyes  adatoknak  pontosnak  és szükség  esetén  naprakésznek  kell lenniük;  minden  ésszerű

intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céJai szempontjából pontatlan
személyes  adatokat  haladéktalanul  töröljék  vagy  helyesbítsék.

A személyes  adatok  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

közérdekű  archiválás  céljából,  tudományos  és történelmi  kutatási  célból  vagy  statisztikai  célból  kerül

majd  sor  - a GDPR rendeletben  az érintettek  jogainak  és szabadságainak  védelme  érdekében  előírt

megfelelő  technikai  és szervezési  intézkedések  végrehajtására  is figyelemmel.

A személyes  adatok  kezelését  oly módon  kell végezni,  hogy  megfelelő  technikai  vagy  szervezési

intézkedések  alkalmazásával  biztosítva  legyen  a személyes  adatok  megfelelő  biztonsága,  az adatok

jogosulatlan  vagy  jogellenes  kezelésével,  véletlen  elvesztésével,  megsemmisítésével  vagy

károsodásával  szembeni  védelmet  is ideértve.

A Társaságok  vállalják,  hogy  a birtokukba  jutott  adatokat  a jogszabályi  előírásoknak  és a jelen

Szabályzatban  is rögzített  adatvédelmi  elveknek  megfelelően  kezelik.

16 A pont  módosult  2018.  május  25-én  és 2019.  március  26-án.
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Minden  olyan  esetben,  ha a szolgáltatott  adatokat  a Társaságok  az eredeti  adatfelvétel  céljától  eltérő

célra kívánják felhasználni, az adatkezelés új céJáról és jogalapjáról az érintettet  tájékoztatják, szükség
esetén  ehhez  előzetes,  kifejezett  hozzájárulásukat  megszerzik,  illetőleg  lehetőséget  biztosítanak

számára,  hogy  a felhasználást  megtiltsák.

A Társaságok  gondoskodnak  az adatok  biztonságáról,  megteszik  továbbá  azokat  a technikai  és

szervezési  intézkedéseket,  és kialakítják  azokat  az eljárási  szabályokat,  amelyek  biztosítják,  hogy  a

felvett,  tárolt,  illetve  kezelt  adatok  védettek  legyenek,  illetőleg  megakadályozzák  azok

megsemmisülését,  jogosulatlan  felhasználását  és  jogosulatlan  megváltoztatását,  és  az

adatfeldolgozókkal  is betartatják  ezeket  a kötelezettségeket.

8.  Az adatkezelés  időtartama"

Az adatok  tárolási  ideje  az egyes  adatkezelési  célokkal  kapcsolatosan  az alábbi:

a)  A weboldal  használata  során  a számítógépre  elhelyezett  cookie-k  bármikor  törölhetők.

b)  Az 5.2. pont  szerinti  adatok  kezelésére,  az álláskeresők  esetében  legkésőbb  a kiválasztás

lezárultáig  vagy  az érintett  külön  hozzájárulása  alapján  a kiválasztás  lezárultát  kővető  egy  évig;

Munkavállalók  esetében  az adatok  kezelésének  jogalapjául  szolgáló  jogviszony  megszűnéséig,

illetve  annak  megszűnését  követően  azon  időpontig,  amíg  a Társaságokat  az érintett  adattal

kapcsolatban  jogszabály  alapján  nyilvántartási  kötelezettség  terheli;

c) Az 5.3 pont  szerinti  adatok  kezelésére  az adatok  kezelésének  jogalapjául  szolgáló  jogviszony

megszűnéséig  -  ha a szerződésből  más  nem  következik  -, illetve  a megszűnést  követően  azon

időszak  alatt  kerül  sor  adatkezelésre,  amely  időszak  alatt  a Társaságokat  az érintett  adattal

kapcsolatban  jogszabály  alapján  nyilvántartási  kötelezettség  terheli;

d)  Az 5.4  pont  szerinti  adatok  kezelésére  az adatok  kezelésének  jogalapjául  szolgáló  jogviszony

megszűnéséig  -  ha a szerződésből  más  nem  következik  -, illetve  a megszűnést  követően  azon

időszak  alatt  kerül  sor  adatkezelésre,  amely  időszak  alatt  a Társaságokat  az érintett  adattal

kapcsolatban  jogszabály  alapján  nyilvántartási  kötelezettség  terheli;

e)  Az a-d) pontban  foglalt  időszakon  túl is abban  az esetben,  ha az érintettel  kapcsolatos,  a

Társaságoknak  az érintettel  fennállt  jogviszonyából  eredő  olyan  ügy  van  folyamatban,  amely

során  a személyes  adatok  kezelése  szükséges;

f)  Az 5.5 pont  szerinti  adatok  esetében  az adatkezelés  az érintett  általi  adatigénylést  követő  egy

év elteltével  kerülnek  törlésre;

g)  Az 5.7 pont  szerinti  adatok  kezelésére  az adatok  kezelésének  jogalapjául  szolgáló  jogviszony

megszűnéséig  -  ha a szerződésből  más  nem  következik  -, illetve  a megszűnést  követően  azon

időszak  alatt  kerül  sor,  amely  időszak  alatt  a Társaságokat  az érintett  adattal  kapcsolatban

jogszabály  alapján  nyilvántartási  kötelezettség  terhe1i;18

h)  Az Adatkezelők  fenntartják  maguknak  a jogot,  hogy  a személyes  adatok  tárolására

rendelkezésre  álló  idő lejártát  követően  korlátlan  ideig  statisztikai  célokra  tároljanak  olyan

adatokat,  amelyek  kapcsolata  az érintettel  nem  állítható  helyre.

17 A pont  módosítva  2018.  május  25-én.

18 A pont  módosítva  2019. március  26-án.
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9.  Rendelkezés  személyes  adatokka119

A személyes  adatokban  bekövetkezett  változásokat  az érintett  haladéktalanul  köteles  közölni  az

Adatkezelőkkel.  Az értesítés  elmulasztásából  eredő  károkért  a Társaságok  nem  vállalnak  felelősséget.

IO. Az érintett  jogaí2o

A Társaságok  adatkezelése  során  az érintettek  az alábbi  jogokat  gyakorolhatják.  A jogok  gyakorlása

érdekében  az érintettek  a Társaságok  közös  adatkezelési  kapcsolattartót  határoznak  meg  a NIPÜF  Zrt.

munkavállalói  közül.  A jogok  gyakorlása  az adatkezeléssel  érintett  társaság  részére  küldött  postai

értesítéssel  kezdeményezhető.

Az érintettek  jogai  az alábbiak:

*  Hozzáférés  joga21

Személyes  adatai  kezeléséről  az  érintett  az Adatkezelőktől  bármikor  írásban  ajánlott  vagy

tértivevényes  levélben  tájékoztatást  kérhet.  A levélben  küldött  tájékoztatáskérést  a Társaságok  akkor

teljesítik,  ha a megküldött  kérelem  alapján  az érintett  egyértelműen  beazonosítható.  Az e-mailben

küldött  tájékoztatáskérést  az  Adatkezelők  csak  akkor  tekintik  hitelesnek,  ha  azt  az érintett

Adatkezelőknél előzetesen írásban rögzített e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kite2edhet arra,
hogy  az érintett  személyes  adatainak  kezelése  folyamatban  van-e,  és ha ilyen  adatkezelés  folyamatban

van,  jogosult  arra,  hogy  a személyes  adatokhoz  és a következő  információkhoz  hozzáférést  kapjon:  az

adatkezelés  céljai;  az érintett  személyes  adatok  kategóriái;  azon  címzettek  vagy  címzettek  kategóriái,

akikkel,  illetve  amelyekkel  a személyes  adatokat  közölték  vagy  közölni  fogják,  ideértve  különösen  a

harmadik  országbeli  címzetteket,  illetve  a nemzetközi  szervezeteket;  adott  esetben  a személyes

adatok  tárolásának  tervezett  időtartama,  vagy  ha  ez  nem  lehetséges,  ezen  időtartam

meghatározásának  szempontjai;  az érintett  azon joga,  hogy  kérelmezheti  az Adatkezelőtől  a rá

vonatkozó  személyes  adatok  helyesbítését,  törlését  vagy  kezelésének  korlátozását,  és tiltakozhat  az

ilyen  személyes  adatok  kezelése  ellen;  a valamely  felügyeleti  hatósághoz  címzett  panasz  benyújtásának

joga;  ha az adatokat  nem  az érintettől  gyűjtötték,  a forrásukra  vonatkozó  minden  elérhető  információ;

az automatizált  döntéshozatal  ténye,  ideértve  a profilalkotást  is, valamint  legalább  ezekben  az

esetekben  az alkalmazott  logikára  és arra  vonatkozó  érthető  információk,  hogy  az ilyen  adatkezelés

milyen  jelentőséggel  bír,  és  az  érintettre  nézve  milyen  várható  következményekkel  jár.  Az

adatkezeléssel  kapcsolatos  kérdésre  az érintett  Adatkezelő  a kézhezvételtől  számított  25 napon  belül

Ig A pont  módosítva  2018.  május  25-én.

2o A pont  hatályba  helyezve  2018.  május  25-én.

21 A pont  módosítva  2019.  március  26-án.
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köteles  válaszolni.  E-mail  esetében  a kézhezvétel  időpontjának  az elküldést  követő  első munkanapot

kell  tekinteni.

ë  A helyesbítéshez  való  jog

Az érintett  jogosult  arra,  hogy  kérésére  az Adatkezelő  indokolatlan  késedelem  nélkül  helyesbítse  a rá

vonatkozó  pontatlan  személyes  adatokat.  Figyelembe  véW  az adatkezelés  célját,  az érintett  jogosult

arra,  hogy  kérje  a hiányos  személyes  adatok  -  egyebek  mellett  kiegészítő  nyilatkozat  útján  történő  -

kiegészítését.

*  A törléshez  való  jog

Az érintett  jogosult  arra,  hogy kérésére  az Adatkezelő  indokolatlan  késedelem  nélkül  törölje  a rá

vonatkozó  személyes  adatokat,  az adatkezelő  pedig köteles  arra, hogy az érintettre  vonatkozó

személyes  adatokat  indokolatlan  késedelem  nélkül  törőlje  az alábbi  feltételek  esetén:

a) a személyes  adatokra  már  nincs  szükség  abból  a célból,  amelyből  azokat  gyűjtőtték  vagy  más

módon  kezelték;

b) az érintett  visszavonja  a hozzájárulását,  és az adatkezelésnek  nincs  más jogalapja;

c) az érintett  a GDPR 21. cikk (1) bekezdése  alapján  tiltakozik  az adatkezelése  eílen,  és nincs

elsőbbséget  élvező  jogszerű  ok az adatkezelésre,  vagy  az érintett  a GDPR 21. cikk  (2) bekezdése

alapján  tiltakozik  az adatkezelés  ellen;

d) a személyes  adatokat  jogellenesen  kezelték;

e) a személyes  adatokat  az adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jogban  előírt  jogi

kötelezettség  teljesítéséhez  törölni  kell;

f)  a személyes  adatok  gyűjtésére  a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében  említett,  információs

társadalommal  összefüggő  szolgáltatások  kínálásával  kapcsolatosan  került  sor.

*  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 észszerűen  elvárható

lépéseket  - ideértve  technikai  intézkedéseket  - annak  érdekében,  hogy  tájékoztassa  az adatokat

kezelő  adatkezelőket,  hogy  az érintett  kérelmezte  tőlük  a szóban  forgó  személyes  adatokra  mutató

linkek  vagy  e személyes  adatok  másolatának,  illetve  másodpéldányának  törlését.

*  Az adatkezelés  korlátozásához  való  jog

Az érintett  jogosult  arra,  hogy  kérésére  az Adatkezelő  korlátozza  az adatkezelést,  ha az alábbi  feltételek

valamelyike  teljesül:

- az érintett  vitatja  a személyes  adatok  pontosságát,  ez esetben  a korlátozás  arra  az időtartamra

vonatkozik,  amely  lehetővé  teszi,  hogy  az adatkezelő  ellenőrizze  a személyes  adatok

pontosságát;

- az adatkezelés  jogellenes,  és az érintett  ellenzi  az adatok  törlését,  és ehelyett  kéri azok

felhasználásának  korlátozását;

- az adatkezelőnek  már  nincs  szüksége  a személyes  adatokra  adatkezelés  céljából,  de az érintett

igényli  azokat  jogi  igények  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez  vagy  védelméhez;

- az érintett  tiltakozott  az adatkezelés  ellen;  ez esetben  a korlátozás  arra az időtartamra

vonatkozik,  amíg megállapításra  nem kerül,  hogy az adatkezelő  jogos  indokai  elsőbbséget

éfüeznek-e  az érintett  jogos  indokaival  szemben.

1l



*  Az adathordozhatósághoz  való  jog

Az érintett  jogosult  arra,  hogy  a rá vonatkozó,  általa  egy adatkezelő  rendelkezésére  bocsátott

személyes  adatokat  tagolt,  széles  körben  használt,  géppel  ofüasható  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  a

jogszabályban  meghatározott  feltételek  teljesülése  esetén.

*  A tiltakozáshoz  való  jog

Az érintett  jogosult  arra,  hogy  a saját  helyzetével  kapcsolatos  okokból  bármikor  tiltakozzon  személyes

adatainak  a kezelése  ellen,  ha a személyes  adatok  kezelésére  az adatkezelő  jogos  érdeke,  vagy  a

közhatalmi  jellege  miatt  kerül  sor.

*  Tiltakozás  közvetlen  üzletszerzés  estén

Ha a személyes  adatok  kezelése  közvetlen  üzletszerzés  érdekében  történik,  az érintett  jogosult  arra,

hogy  bármikor  tiltakozzon  a rá vonatkozó  személyes  adatok  e célból  történő  kezelése  ellen,  ideértve  a

profilalkotást  is, amennyiben  az a közvetlen  üzletszerzéshez  kapcsolódik.  Ha az érintett  tiltakozik  a

személyes  adatok  közvetlen  üzletszerzés  érdekében  történő  kezelése  ellen,  akkor  a személyes  adatok

a továbbiakban  e célból  nem  kezelhetők.

*  Az  érintetti  jogok  gyakorlásának  biztosításához  az Adatkezelők  a www.inpark.hu  honlapon

helyezhetnek  el nyilatkozatmintákat,  mintaleveleket,  azonban  az érintetti  jogok  az esetlegesen

javasolt  formátumtól  eltérő  tartalommal  és megfogalmazással  is benyújthatók.22

11.  Adatfe1do1gozás23

A Társaságok  jogosultak  adatfeldolgozót  igénybe  venni.

A Társaságok  csak olyan  adatfeldolgozókat  vehetnek  igénybe,  amelyek  megfelelő  garanciákat

nyújtanak  - különösen  a szakértelem,  a megbízhatóság  és az erőforrások  tekintetében  - arra

vonatkozóan,  hogy  a jogszabályi  követelmények  teljesülését  biztosító  technikai  és  szervezési

intézkedéseket  végrehajtják,  ideértve  az adatkezelés  biztonságát  is.

Az adatfeldolgozás  jellemzően  az alábbi  tevékenységekhez  kapcsolódik:  bérszámfejtés,  könyvelés,

gazdasági  tevékenység  megvalósításával  kapcsolatos  megállapodások  (kivitelezés,  üzemeltetés,  stb.)

teljesítése.

12.  Adatvédelmi  incídensek24

22 A pont  hatályba  helyezve  2019.  március  26-án.

23 A pont  módosítva  2018. május  25-én.

24 A pont  módosítva  2018.  május  25-én.
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A Társaságok  az adatvédelmi  incidenssel  kapcsolatos  intézkedések  ellenőrzése,  valamint  az érintett

tájékoztatása  céljából  nyilvántartást  vezetnek,  amely  tartalmazza  az érintett  személyes  adatok  körét,

az adatvédelmi  incidenssel  érintettek  körét  és számát,  az adatvédelmi  incidens  és az arról  való

tudomásszerzés  időpontját,  körülményeit,  hatásait  és az elhárítására  megtett  íntézkedéseket,

valamint  az adatkezelést  előíró  jogszabályban  meghatározott  egyéb  adatokat.

A Társaságok  által  erre  kijelölt  személy,  amint  tudomására  jut  az adatvédeImiincidens,  azt indokolatlan

késedelem  nélkül,  és ha lehetséges,  legkésőbb  a tudomásszerzést  követő  72 órán  belül,  bejelenteni

köteles  az illetékes  felügyeleti  hatóságnál,  kivéve,  ha az elszámoltathatóság  elvével  összhangban

bizonyítani  tudja  a Társaság,  hogy  az adatvédelmi  incidens  valószínűsíthetően  nem jár  kockázattal  a

természetes  személyek  jogaira  és szabadságaíra  nézve.

Incidensek  bejelentésére  az érintett  Társaság  részére  küldött  postai  vagy  e-mailes  (iroda@inpark.hu)

értesítéssel  van mód.  Az értesítésben  meg kell  jelölni  az adatvédelmi  incidensben  érintett  személyek

kategóriáit,  hozzávetőleges  számát,  az érintett  személyes  adatok  kategóriáit,  hozzávetőleges  számát,

amennyiben  erre  mód  van.

13.  Az Adatkezelési  Szabályzat  módosítása

A Társaságok  a jelen  Adatkezelési  Szabályzatot  egyoldalú  döntésükkel  bármikor  módosíthatják,  és azt

rendszeresen  felülvizsgálják.

14.  Jogérvényesítési  lehetőségek

Az érintett  jogérvényesítési  lehetőségeit  az Infotv.,  a GDPR valamint  az 2013.  évi V. törvény  (Ptk.)

alapján  bíróság  előtt  gyakorolhatja,  továbbá  bármilyen  személyes  adattal  kapcsolatos  kérdésben

kérheti  a Nemzeti  Adatvédelmi  és Információszabadság  Hatóság  segítségét  is (1125  Budapest  Szilágyi

Erzsébet  fasor  22/C; postacím: 1530  Budapest, Pf. s.).
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1.  sz. me11ék1et25

Az  adatkezelés  szempontjából  releváns  jogszabályok

Rövidítés A jogszabály  megnevezése Relevancia

GDPR AZ EURÓPAI  PARLAMENT  ÉS A

TANÁCS  2016.  április  27-i  (EU)

2016/679 RENDELETE

AZ EURÓPAI  PARLAMENT  RENDELETE  a természetes

személyeknek  a személyes  adatok  kezelése

tekintetében  történő  védelméről  és az ilyen  adatok

szabad  áramlásáról  való  rendelkezés

Info  tv. 2011.  évi CXII. törvény  az

információs  önrendelkezési

jogról  és az információszabadságról

Szabályozza  a természetes  személyek  adatairiak

kezelési  módját

Vagyonnyilat

kozat  tv.

2007.  évi CLII. tőrvény  az egyes

vagyonnyiIatkozat-téteIi

kötelezettségekről

Szabályozza  az érintett  munkavállalók,  tisztviselők

vagyonnyiIatkozat-téteIi  kötelezettségét

Takarékos

tv.

2009.  évi CXXII. törvény  a

köztulajdonban  álló  gazdasági

társaságok  takarékosabb

működéséről

Szabályozza  az érintett  munkavállaók,  tisztviselők

javadalmazásának  közzétételére  vonatkozó

szabályokat

KttV. 2011.  évi CXCIX. törvény

közszolgálati  tisztviselőkről

Szabályozza  kormányzati  szolgálati  jogviszony

létesítését, te5esítését, megszűnését
Mtv. 2012.  évi I. törvény  a

munkatörvénykőnyve

Szabályozza  a munkajogi  jogviszony  létesítését,

teJesítését, megszűnését
Áht. 201L  évi CXCV. törvény  az

államháztartásról

Szabályozza  a támogatások,  pályázatok  elszámolását,

jogi  elvárásait.

Ávr. 368/2011.  (XII. 31.) Korm.  rendelet

az államháztartásról  szóló  törvény

végrehajtásáról

Szabályozza  a támogatások,  pályázatok  elszámolásának

folyamatát  és feltételrendszerét.

Ptk. Polgári  Törvénykönyvről  szóló

2013.  évi V. tv.

Szabályozza  a megbízási  és egyéb  szerződések

tartalmát,  meghatározza  a szerződéses  viszonyokat,

biztosítékokat,  garanciális  elemeket.

Pmt. 2017.  évi LIIl  törvény  a pénzmosás

és a terrorizmus  finanszírozása

megelőzéséről  és

megakadályozásáról

szabályozza  az ingatlan  ügyletekkel  kapcsolatos  ügyfél-

azonosítási  feladatokat

Sztv. 2000.  évi C. törvény  a számvitelről. A szolgáltatások  könywiteli  elszámolásának

kötelezettségeit,  feltételeit  szabályozza.

Áfa  törvény 2007.  évi CXXVII.  törvény

az általános  forgalmi  adóról

A szolgáltatások  számlázását  szabályozza,  valamint  az

adójogi  feltételrendszert  határoz  meg.

25 A melléklet  hatályba  helyezve  2019.  március  26-án.
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