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1.  Előzmények

A jelen  Szabályzat  célja,  hogy  rögzítse  a NIPÜF  Zrt. és leányvállalatai,  mint  adatkezelők  (a

továbbiakban.  Adatkezelők  vagy  Társasagok)  által  alkalmazott  adatvedelmi  es adatkezelésí

elveket,  adatvédelmi  es adatkezelesi  politikajukat.

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,  allashirdetesre  jelentkezők,  a Tarsaságokban  tisztseget  viselő  személyek

adatainak  kezelése;

a Társaságokkal  üzleti  kapcsolatban  álló gazdasági  társaságok,  szervezetek,  természetes

szemelyek  adatainak  kezelese;

egyeb  adatkezeles.

3.  Időbeli  hatály

Jelen  szabályzat  2018.  január  1-jétől  visszavonásig  érvényes.

4.  Értelmező  rendelkezések

a)  személyes  adat:  az érintettel  kapcsolatba  hozható  adat  - különösen  az érintett  neve,

azonosító lele,  valamint egy vagy tobb íizika5  fiziológiaí, mentális, gazdasagi,
kulturális  vagy  szociális  azonossagara  jellemzo  ismeret  -, valamint  az adatból

levonható,  az erintettre  vonatkozó  következtetes;

b)  különleges  adat:  a faji eredetre,  a nemzetiséghez  tartozásra,  a politikai  véleményre

vagy  pártállásra,  a vallásos  vagy  mas  világnézeti  meggyőződésre,  az erdekképvíseleti

szervezeti  tagsagra,  a szexuális  eletre  vonatkozó  személyes  adat, az egeszsegi

állapotra,  a kóros  szenvedélyre  vonatkozó  személyes  adat,

c)  hozzá)árulás:  az erintett  akaratanak  önkentes  es hatarozott  kinyilvánítása,  amely

megfelelő tá3ékoztatáson alapul, es amellyel félreérthetetlen beleegyezeset adja a ra
vonatkozó  szemelyes  adat  teljes  körű  vagy  egyes  műveletekre  kiterjedő  kezeleséhez;

d) adatkezelő: az a természetes vagy 3ogi személy, illetve jogi szemelyiséggel nem
rendelkező  szervezet,  aki vagy  amely  önállóan  vagy  másokkal  együtt  az adat

kezelesenek  célját  meghatarozza,  az adatkezelesre  (beleértve  a felhasznalt  eszkozt)

vonatkozó döntéseket meghozza es végrehajtla, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja;

e)  adatkezelés:  az alkalmazott  eljárástól  függetlenül  az adaton  végzett  bármely  művelet,

vagy a műveletek összessege, igy különösen gyu3tese, felvétele, rögzitese,
rendszerezése,  tárolása,  megváltoztatása,  felhasználása,  lekérdezése,  továbbítása,

nyilvánosságra  hozatala,  összehangolása  vagy  összekapcsolása,  zárolása,  törlése  és

megsemmisítese,  valamint  az  adat tovabbi  felhasználásának  megakadályozása,

fénykép-,  hang-  vagy  képfelvétel  készitese,  valamint  a személy  azonosítasara

alkalmas fizikai jellemzők (pl. u33- vagy tenyernyomat, DNS-minta, íriszkép) rogzítese;
f)  adattovábbítás:  az  adat  meghatározott  harmadik  személy  számára  történő

hozzáférhetővé  tétele;

g)  nyilvánosságra  hozatal:  az adat  bárki  számára  történő  hozzáférhetővé  tétele;

h)  adattörlés:  az adat  felismerhetetlenné  tétele  oly módon,  hogy  a helyreállítása  többé

nem  lehetséges;
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i) 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

adaton  végzik;

j)  adatfeldolgozó:  az  a természetes  vagy  jogi  személy,  illetve  jogi  személyiséggel  nem

rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerzodes a1ap3án - beleertve a 3ogszaba1y
rendelkezese  alapján  kötött  szerzodest  is - adatok  feldolgozását  vegzi;

k)  adatkőzlő:  az a közfeladatot  ellátó  szerv,  amely  - ha az adatfelelős  nem  maga  teszi
közzé  az  adatot  - az  adatfelelős  által  hozzá  eljuttatott  adatot  honlapon  közzéteszi;

l) adatállomány:  az egy  nyilvántartásban  kezelt  adatok  összessége;

m) harmadik szemely: olyan termeszetes vagy 3ogi személy, illetve 3ogi személyiséggel
nem  rendelkező  szervezet,  aki,  vagy  amely  nem  azonos  az  érintettel,  az  adatkezelővel
vagy  az  adatfeldolgozóval;

n)  EGT-állam:  az Európai  Unió  tagállama  és az Európai  Gazdasáqi  Térséqről  szóló

meqállapodásban  részes  más  állam,  továbbá  az az állam,  amelynek  állampolgára  az

Európai  Unió  es  tagállamai,  valamint  az  Európai  Gazdasáqi  Terséqről  szóló

meqállapodásban  nem  részes  állam  között  létrejött  nemzetközi  szerződés  alapján  az

Európai  Gazdasáqi  Térséqről  szóló  meqállapodásban  részes  állam  állampolgárával

azonos  jogállást  élvez;

o)  harmadik  orszag:  minden  olyan  állam,  amely  nem  EGT-állam;

p)  adatvédelrru  íncídens:  személyes  adat  jogellenes  kezelese  vagy  feldolgozása,  így

különösen  a jogosulatlan  hozzáférés,  megváltoztatás,  tovabbítás,  nyilvanosságra

hozatal,  törlés  vagy  megsemmisítés,  valamint  a véletlen  megsemmisülés  és sérülés.

q)  gépi  feldolgozás:  a következő  műveleteket  tartalmazza,  ha azokat  részben  vagy

egészben  automatizált  eszkozokkel  hajtják  vegre:  az adatok  tárolása,  az adatokkal
vegzett  logikai  vagy  aritmetikai  műveletek,  az  adatok  megváltoztatása,  törlése,
visszakeresese  es ter)esztése.

r)  érintett:  bármely  meghatározott,  személyes  adat  alapján  azonosított  vagy  - közvetlenül
vagy  közvetve  - azonosíthatő  természetes  személy

5.  Az  egyes  adatkezelések  jogalapja  és célja

5.1.  A www.inpark.hu  honlap  látogatásával  kapcsolatos  adatkezelés:

A  weboldalon  bárki  számára  hozzáférhetően  közzétett  információk  megtekintéséhez

személyes  adatok  megadása  nem  szükséges.  A weboldal  használata  soran  cookie-k  kerülnek

elhelyezésre  a használógépén,  amelyet  a használó  a weboldal  első használata  során

engedélyez.

5.2.  A munkavállalók,  álláshirdetésre  jelentkezők  adatainak  kezelése:

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

teljesítése,  a munkaviszonnyal  kapcsolatosan  eloirt  bejelentési,  nyilvántartási,  bevallási  es

egyéb  kötelezettsegek  teljesítése  érdekeben  kezelik.  Az  adatkezeleshez  adott  hozzájárulás

önkéntes,  az a munkaszerződés  aláírásával  megadottnak  tekintendő.  Adattovábbításra  sor

kerülhet  a Társaságok  szamara  bérszámfejtési,  egyeb  munkaügyi  célú  adatfeldolgozást  vegzo

szervezetek reszere, az adattovábbításhoz a hozzá3áru1ás  a munkaszerződes alaírasaval
megadottnak  tekintendő.

A Társaságok  a köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságok  takarékosabb  működéséről  szóló

2009.  évi CXXII.  törvény  2. g-ban  előírt  közzétételi  kötelezettséget  az ott leírt  adatkörben

teljesítik a vezető tisztsegviselők, a felügyelőbizottsági  tagok, a 20'12. eví l. törveny 208. 5-a
szerint vezető allasu munkavállalók, valamint az önállóan ceg3egyzesre  vagy a bankszámla
feletti  rendelkezésre  jogosult  munkavállalók  vonatkozásában.
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A Társaságok  érintett  munkavállalói,  tisztségviselői  által az egyes  vagyonnyiIatkozat-tételi

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

Társaságok  a hivatkozott  törveny  szerint  kezelik.  Az adatkezeléshez  adott  hozzajárulás  a

munkaszerződés  aláírásával,  a kinevezés  elfogadásával  megadottnak  tekintendő.

Adattovábbításra sor kerülhet a Társaságok szamara bérszámfe3tési, egyeb munkaügyi célú
adatíeldolgozást,  a nyilatkozatban  szereplő  adatok  ellenőrzését  és nyilvántartását  végző

szervezetek  reszere,  az adattovabbításhoz  a hozzájárulás  a munkaszerzodes  alaírasaval,

kinevezés  elfogadásával  megadottnak  tekintendő.

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

önéletralzokban  es a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő szemelyes adatokat abból a
célból  kezelik,  hogy  az érintettet  a Társaságoknál  levő betöltetlen  állásokról,  az azokra  való

jelentkezes  felteteleiről  tájékoztassak,  az erintettel  időpontot  egyeztessenek,  a kiválasztást

lebonyolítsak. Az adatkezeles az erintett önkéntes hozzá3áru1ásán  alapul, amely hozzájárulást
az érintett  az önéletrajzának  és az ehhez  kapcsolódó  dokumentumoknak  (pl. kepzettséget,

iskolai  végzettséget,  büntetlen  előéletet  igazoló  dokumentumok)  a megküldésével  adja  meg.

Adattovábbításra  a Társaságok  saját  személyzeti  politikájában  meghatározott  esetekben

kerülhet  sor  munkaügyi  tanacsadó  és kiválasztást  segítő  szervezetek  reszere,  amelyhez  a

hozzájárulás  az érintett  önéletrajzának  és az ehhez  kapcsolódó  dokumentumoknak  (pl.

képzettséget,  iskolai  vegzettseget,  büntetlen  előéletet  igazoló  dokumentumok)  megküldesevel

megadottnak  tekintendő.

Adattovábbításra  kerül  sor  a munkaviszonnyal  kapcsolatos  jogok  gyakorlása,  kőtelezettségek

teljesítese  erdekében  is egyedileg  előre  meg nem határozható  esetekben  (pl. munkaugyi

logvita esetében 3ogi képviseletet ellato ügyvédi iroda reszere), az adattovabbításhoz a
hozzálárulás  a munkaszerződés aláírásával megadottnak tekintendő.

5.3.  A Társaságokkal  üzletí  kapcsolatban  álló  gazdasági  társaságok,  szervezetek

munkavallalóinak,  képviselőinek,  egyeb  termeszetes  személyek  adatainak

kezelése

A  Társaságokkal  üzleti  kapcsolatban  álló  gazdasági  társaságok,  szervezetek

munkavállalóinak,  képviselőinek,  egyéb  természetes  személyek  adatainak  kezelése  a

Társasag  es az érintett  szervezet,  társaság  közott  fennálló  üzleti  kapcsolatban  vallalt  jogok  és

kötelezettségek  érvényesítése  és teljesítése  érdekében  kerül  sor. A hozzájárulás  önkéntes,

es tekintettel  arra, hogy  az érintett  szemely  valamely,  a Társaságoktól  független  személy

érdekében  került  megnevezésre,  a hozzájárulás  e független  fél és a Társaságok  között  aláírt

szerződés, nyilatkozat, egyeb megállapodás alaírásával, vagy logviszony  letesítesevel
megadottnak  tekintendő  a nevezett  iratokban,  jogviszonyokban  nevesített  körben.

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  efüei

Az Info  tv. 4. g-ának  értelmében:

Személyes  adat  kizárólag  meghatározott  célból,  jog gyakorlása  és kötelezettség  teljesítése

érdekében  kezelhető.  Az  adatkezelésnek  minden  szakaszában  meg  kell  felelnie  az
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adatkezelés  céljának,  az  adatok  felvételének  és  kezelésének  tisztességesnek  és

törvényesnek  kell lennie.

Csak  olyan  személyes  adat  kezelhető,  amely  az adatkezelés  céljának  megvalósulásához

elengedhetetlen,  a cel elérésére  alkalmas.  A szemelyes  adat  csak  a cél megvalósulasához

szükseges  mértekben  és ideig  kezelhető.

A személyes  adat  az adatkezelés  során  mindaddig  megőrzi  e minőségét,  amíg  kapcsolata  az

erintettel  helyreállíthato.  Az erintettel  akkor  helyreállíthato  a kapcsolat,  ha az adatkezelő

rendelkezik  azokkal  a technikai  íeltételekkel,  amelyek  a helyreállításhoz  szükségesek.

Az  adatkezelés  során  biztosítani  kell  az adatok  pontosságát,  teljességét  és - ha az adatkezelés

céljára  tekintettel  szükséges  - naprakészségét,  valamint  azt, hogy  az erintettet  csak  az

adatkezelés  céljához  szukseges  ideig  lehessen  azonosítani.

A Társaságok  a tevékenységük  során  felmerülő  jogaik  érvényesítése,  kötelezettségük

teljesítése  érdekében  elengedhetetlenül  szükséges  személyes  adatokat  a Társaságok  az

érintettek hozzálárulása  es törvényi felhatalmazás alapján, es kizárólag célhoz kötötten
használják  fel.

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

Szabályzatban  rogzitett  adatvédelmi  elveknek  megfelelően  kezelik.

Minden  olyan  esetben,  ha a szolgáltatott  adatokat  a Társaságok  az  eredeti  adatfelvétel  céljától

eltérő celra kívánjak felhasznalni,  erről az erintettet tajékoztatjak, es ehhez elozetes, kifelezett
hozzájárulasukat  megszerzik,  illetőleg  lehetoseget  biztositanak  szamara,  hogy  a felhasznalást

megtiltsak.

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

es  szervezesi  intezkedéseket,  es  kialakítjak  azokat  az  eljárasi  szabályokat,  amelyek

biztosítják,  hogy  a felvett,  tárolt,  illetve  kezelt  adatok  vedettek  legyenek,  illetőleg

megakadalyozzak  azok  megsemmisülését,  jogosulatlan  felhasználását  es jogosulatlan

megvaltoztatását,  és az adatfeldolgozokkal  is betartatjak  ezeket  a kötelezettségeket.

8.  Az  adatkezelés  időtartama

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

a)  AweboIdaIhasznalatasoranaszamitogepreeIheIyezettcookie-kbármikortöröIhetők.

b) Az 5.2. pont szerinti adatok kezelesere az adatok kezelesenek 3oga1apjáu1 szolgalo
3ogviszony  fennallta, illetve annak megszűnését követően azon időszak alatt kerül sor,
amely  időszak  alatt  a Társaságok  az erintett  adattal  kapcsolatban  nyilvántartási

kötelezettség  terheli;

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

3ogviszony  fennallta, illetve annak megszűneset követően azon időszak alatt kerül sor,
amely  időszak  alatt a Társaságok  az erintett  adattal  kapcsolatban  nyilvántartási

kötelezettség  terheli;

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

olyan  ügy  van  folyamatban,  amely  során  a személyes  adatok  kezelése  szükséges.

e) Az Adatkezelők fenntart,lák maguknak a logot, hogy a szemelyes adatok tarolasára
rendelkezesre  alló  idő lejártát  követően  korlatlan  ideig  statisztikai  és elemzési  celokra

tároljanak  olyan  adatokat,  amelyek  kapcsolata  az érintettel  nem  állítható  helyre.
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9. Rendelkezés  személyes  adatokkal

A személyes  adatokban  bekövetkezett  változásokat  az érintett  haladéktalanul  köteles  közölni

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

felelősséget.

Személyes  adataik  kezeléséről  az érintett  az Adatkezelőktől  bármikor  írásban,  a NIPÜF Zrt.

cimere küldött a3án1ott vagy tértivevényes levelben tájékoztatást kérhet. A levelben küldött
tájékoztatás  kérést  a Társaságok  akkor  teljesítik,  ha a megküldött  kérelem  alapján  az érintett

egyértelműen beazonositható. E-mailben küldött ta3ékoztatáskérest  az Adatkezelők csak
akkor  tekintik  hitelesnek,  ha azt  az erintett  Adatkezelőknél  elozetesen  írásban  rögzített  e-mail

címéről  küldik.  A tájékoztatáskérés  kiterjedhet  az érintettnek  az Adatkezelők  által kezelt

adataira, azok forrásara, az adatkezelés céljára, 3oga1ap3ara, időtartamára, az esetleges
adatfeldolgozók  nevére  és címére,  az adatkezeléssel  összefüggő  tevékenységekre,  valamint

a személyes adatoknak továbbítasa eseten arra, hogy kik és milyen celbol kapták vagy kap3ák

meg az erintett adatait, kivéve, ha az adattovábbítás vonatkozasaban a ta3ekoztatast  törvény
tiltla.

Az  adatkezeléssel  kapcsolatos  kérdésre  az érintett  Adatkezelő  a kézhezvételtől  számított  25

napon  belül köteles  válaszolni.  E-mail  esetében  a kézhezvétel  időpontjának  az elküldést

követő  első  munkanapot  kell tekinteni.

10.  Adatfeldolgozás

A Társaságok  jogosultak  adatfeldolgozót  igénybe  venni.

Az adatfeldolgozás  jellemzően  az alábbi  tevékenységekhez  kapcsolódik:  bérszámfejtés,

könyvelés,  gazdasagi  tevekenyseg  megvalósításával  kapcsolatos  megallapodasok

(kivitelezes,  üzemeltetes,  stb.)  teljesítese.

11.  Adatvédelmi  incidensek

Az Info tv. 15. q (1a)  pontjában  foglaltak  alapján  a Társaságok  az adatvédelmi  incidenssel

kapcsolatos intezkedesek ellenorzese, valamint az erintett tá3ékoztatasa  celjaből nyilvántartást
vezetnek,  amely  tartalmazza  az erintett  személyes  adatok  köret,  az adatvedelmi  incidenssel

erintettek köret és szamát, az adatvédelmi incidens időpontlat,  körülményeit, hatasait es az
elhárítására  megtett  intézkedéseket,  valamint  az  adatkezelest  előiró  jogszabályban

meghatározott  egyéb  adatokat.

'l 2. Az  Adatkezelési  Szabályzat  módosítása

A  Társaságok  a jelen  Adatkezelési  Szabályzatot  egyoldalú  döntésükkel  bármikor

módosíthat3ák,  és azt rendszeresen felülvizsgáljak.

13.  Jogérvényesítési  lehetőségek

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

alapján birosag előtt gyakoro1hat3a,  továbbá barmilyen személyes adattal kapcsolatos
kerdesben  kerheti  a Nemzeti  Adatvedelmi  es Informaciószabadsag  Hatosag  segítsegét  is

(1125  Budapest  Szilágyi  Erzsébet  fasor  22/C;  postacim:  1530  Budapest,  Pf. 5.).
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