
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

Friedrich-Ebert-Stiftung Budapesti Irodája 

1056 Budapest, Fővám tér 2-3. 

Képviseli: Jörg Bergstermann és Beate Martin Igazgatók  

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

A Friedrich-Ebert-Stiftung Budapesti Irodája (a továbbiakban: „Adatkezelő”) az Európai  
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELET (a továbbiakban: „GDPR”), valamint 2011.  
évi CXII tv. („Infótv.”) rendelkezéseinek történő megfelelés céljából a természetes személyek  
személyes adatai kezelése vonatkozásában az alábbi adatkezelési szabályzatot hozta létre és  
alkalmazza. 

Jelen Adatkezelési Szabályzat szóhasználatában: 

„Természetes személyek”: A Polgári Törvénykönyv („PTK”, 2013. évi V. tv.) 2: 1. § (1) 
bekezdésébenfoglaltak szerint. 

„Személyes adat”: A GDPR 4. cikk 1. pontja rendelkezései szerint. 

„Adatkezelés”: A GDPR 4. cikk 2. pontja rendelkezései szerint. 

„Adatkezelő”: a Friedrich Ebert Stiftung Budapesti Irodája. 

„Adatfeldolgozó” A GDPR 4. cikk 8. pontja rendelkezései szerint. 

„Adatvédelmi incidens”: A GDPR 4. cikk 12. pontja rendelkezései szerint. 

„Érintett felügyeleti hatóság: A GDPR 4. cikk 22. pontja rendelkezései szerint, ahol is a 
Magyarországon történő adatkezelés vonatkozásában az érintett felügyeleti hatóság: Nemzeti  
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe:1125-Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor  
22/c, postafiók: 1530 Budapest, Pf.: 5. web elérhetősége: www.naih.hu, e-mail:  
ugyfelszolgalat@naih.hu). 

„Friedrich Ebert Stiftung Központja”: Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn, Bonner Haus, 
Godesberger Alle 149 53175 Bonn, NSZK, valamint Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin, Berliner  
HäuserHiroshimastraße 17 und 28, 10785-Berlin,NSZK. 
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Jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései alkalmazandók az alábbi személyek személyes  
adatai kezelésére: 

- Az Adatkezelő partnerei, tanácsadói, beszállítói, arendezvényein részt vevő 
személyek, valamint 

- Az Adatkezelő munkavállalói, volt munkavállalói, gyakornokai, volt gyakornokai, 
valamint az Adatkezelő irányában tevékenységi megkeresést végző személyek  
(munkavállaló-, gyakornoki- egyéb személyes tevékenység végzésére irányuló,  
természetes személyek által benyújtott megkeresések, pályázatok). 

I) Általános rendelkezések 

1.1 Azadatkezelőneve: 

Az adatkezelő legfontosabb adatai a következők: 

Friedrich Ebert Stiftung Budapesti Irodája 

1056 Budapest, Fővám tér 2-3. 

Képviseli: Jörg Bergstermann és Beate Martin Igazgatók 

1.2 Adatkezelés ésadattovábbítás 

Az Adatkezelő a természetes személyek adatait a GDPR 5. cikk (1) bek a) – f) pontjaiban 
meghatározott alapelvek érvényesülése érdekében úgy kezeli, hogy 

(i) az adatkezelés annak célja megvalósítása érdekében lehető legszűkebb körben 

(ii) 

(iii)  
(iv) 

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzat hatálya alá tartozó személyeket tájékoztatja  
arról, hogy mely személyes adataikat kezeli, ezt milyen jogalap alapján teszi, mely személyes 
adataik kerülnek, mely adatfeldolgozó számára továbbításra, és arról, hogy mi az  
adatfeldolgozónak történő adattovábbítás célja. (1. sz. sz. melléklet: adatkezelési és 
adattovábbítási tájékoztató nyilatkozat minta). 

Az Adatkezelő ajelen Adatkezelési Szabályzat által érintett személyes adatot kizárólag 

(i) kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés, illetve 

és időtartamban történjen, 
az érintett természetes személyek az adatkezelés és az adattovábbítás tényéről és  
az azzal érintett adatok köréről tájékoztatást kapjanak, 
az adatkezeléssel érintett adatok pontosak és naprakészek legyenek, 
az adatkezelés olyan módon történjen, amely biztosítja az adatbiztonság 
követelménye érvényesülését. 
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(ii) 
(iii) 

továbbít más személy számára. 

Az adattovábbítás vonatkozásában a GDPR V. fejezetében foglaltakat („A személyes adatok  
harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása”) az Európai  
Unió területén kívülre vonatkozó adattovábbítások vonatkozásában az Adatkezelő úgy  
alkalmazza, hogy mindaddig, amíg a GDPR 45. cikkében meghatározott megfelelőségi 
határozatok, illetve a 47. cikkben megállapított kötelező erejű vállalati szabályok nem állnak 
rendelkezésre, a GDPR V. fejezete körében szabályozott adattovábbításra csak az érintett  
természetes személy kifejezett jóváhagyása valamint a GDPR 49. cikkében meghatározott 
feltételek teljesülése, illetve a GDPR 46. cikkében szabályozott megfelelő garanciák alapján  
történő adattovábbítás során kerülhet sor. 

Az Adatkezelő az adatfeldolgozóval megkötendő adatfeldolgozói szerződésben kötelezi az  
adatfeldolgozót, hogy nyilatkozzon, és vállaljon szavatosságot azért, hogy a továbbított  
személyes adatok, illetve az adatfeldolgozás során ezekből nyert személyes adatok  
vonatkozásában mind jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit, mind pedig a GDPR és az  
Infótv. rendelkezéseit maradéktalanul betartja. 

A jelen Adatkezelési Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza azon szervezetek és 
kapcsolattartóik felsorolását, amelyek számára az Adatkezelő adatfeldolgozás céljából  
személyes adatokat továbbít. 

1.3. Adatvédelmiincidensesetén követendő eljárás 

Azadatvédelmi incidensekkel kapcsolatos, alábbiakban szabályozott eljárásra abban az esetben  
is az Adatkezelő köteles, amennyiben az adatkezelési incidensre az adatfeldolgozónál kerülne  
sor. Az Adatkezelő az adatfeldolgozóval megkötendő adatfeldolgozási szerződésben kötelezi  
az adatfeldolgozót arra, hogy a nála, (t. i. az adatfeldolgozás során) történt adatvédelmi  
incidensről az Adatkezelőt haladéktalanul tájékoztassa, és számára minden olyan tájékoztatást  
megadjon, amely az adatvédelmi incidens esetén követendő eljárások eredményes  
lefolytatásához szükséges. 

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, amennyiben ez  
lehetséges legkésőbb 72 órával az után, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, 
bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens  
valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintett személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására 
szolgáló indokokat is. 

Illetékes hatóságnak a Magyar Köztársaság területén végzett adatkezelés és adatfeldolgozás  
vonatkozásában aNemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság minősül. 

Abejelentésben legalább: 

az adatfeldolgozóval megkötött adatfeldolgozási szerződés, illetve  
az érintett természetes személy írásbeli hozzájárulása alapján 
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- ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve az érintettek kategóriáit és  
hozzávetőleges számát, 

- közölni kell a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, 
- ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő valószínűsíthető következményeket, 
- ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett  

intézkedéseket, beleértve az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos  
következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet. Ennek tartalma a GDPR 33.  
cikk (5) bek-ben foglaltaknak felel meg. Az adatvédelmi incidens nyilvántartás mintáját jelen 
adatkezelési szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza. 

Az Adatkezelő köteles az érintett természetes személyeket indokolatlan késedelem nélkül  
tájékoztatni az adatvédelmi incidensről, amennyiben az valószínűsíthetően magas kockázattal  
jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

A tájékoztatásban legalább az alábbiakra ki kell térni: 

- közölni kell a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, 

- ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő valószínűsíthető következményeket. 
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

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

- az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,  
amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat  
a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. 
Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy  
olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony  
tájékoztatását. 

II)  Az Adatkezelő Partnerei, 
személyes adatai kezelése 

Tanácsadói és Beszállítói, mindezek munkatársai 

2.1)Az Adatkezelési Szabályzat II)alatti rendelkezései személyi hatálya 

 - az Adatkezelő partnerei, tanácsadói, beszállítói személyes adataira, amennyiben 
ezektermészetes személyek, valamint 

- mindezek munkatársai (függetlenül attól, hogy az érintett munkatársak munkaviszony, 
vagy egyéb jogviszony alapján látják el feladatukat) Adatkezelő által kezelt személyes  
adatira. 

2.2) Az Adatkezelő adatkezelése által érintett személyes adatok: 
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Az Adatkezelő az érintettek következő személyes adatait kezeli: 

Ad 1) Kapcsolattartóiadatok 

Név, e-mail cím, beosztás, telefon- és faxszám, cégnév, cégcím. 
Az adatkezelésjogalapja: 

Az Adatkezelő a fentnevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése b) pontja  
alapján, mint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, illetve a (1) bekezdés f) pontja  
alapján, mint az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges  
adatot kezeli. 

AzAdatkezelő a Kapcsolattartók adatait – ezen személyek hozzájáruló nyilatkozata alapján (4.  
sz. melléklet szerinti nyilatkozat minta) átadhatja a központja számára a hozzájáruló 
nyilatkozatban megjelölt adatkezelés céljából. Az adatkezelésnek ezen módja a GDPR 6. cikk  
(1) bek. a) pontján alapul (az érintett személy hozzájárulása). Tekintettel arra, hogy a Friedrich  
Ebert Stiftung központja az Európai Unión belül található, az adattovábbítással az adatok a  
GDPR hatálya alá tartozó adatkezelőhöz kerülnek. 

Az adatkezelés időtartama: 

Törlési idő: a kapcsolattartói minőség megszűntétől számított 11 naptári év eltelte. 

Ad 2)Megbízási / szolgáltatási szerződések 
Az Adatkezelő adatkezelése által érintett személyes adatok: 

Név, lakcím / székhely, bankkapcsolatok, adószám / adóazonosító jel. 
Az adatkezelésjogalapja: 

Az adatkezelő a fentnevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése b) pontja, 
illetve f) alapján, mint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatot, illetve mint az adatkezelő 
jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges adatot, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja  
alapján, mint jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatot (adó-, és 
járulékszabályok miatt kezelt adatok) kezeli. 

Az adatkezelés időtartama: 

Nem törölhető, mivel a társadalombiztosítási jogviszony igazolásához szükséges adatot is  
tartalmazhatnak a szerződések. 

Az érintett személyek személyes adatai továbbítása a Friedrich Ebert Stiftung központja 
számára: 

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő a Németországi Szövetségi Köztársaság (NSZK) 
költségvetési forrásai felhasználása alapján működő szervezet, vonatkoznak rá az Abgaben 
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Ordnung rendelkezései a költségvetési forrásból származó pénzeszközök felhasználása  
ellenőrzése biztosítása vonatkozásában (147. § (1) – (4) bekezdések). 

Erendelkezések alapján az Adatkezelő köteles arra, hogy amegbízási / szolgáltatási szerződést,  
valamint a teljesítést igazoló dokumentumokat a fent megjelölt határidőig megőrizze, és a  
berlini központ felkérése alapján a megőrzési időn belül a központ számára továbbítsa az  
ellenőrzés lehetővé tétele céljából. 

Tekintettel arra, hogy a Friedrich Ebert Stiftung központja az Európai Unión belül található, az 
adattovábbítással az adatok a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelőhöz kerülnek. az érintett  
személyek a 4.számú melléklet szerinti hozzájárulási nyilatkozattal hozzájárulnak ahhoz, hogy 
az Adatkezelő 2.2) pontban meghatározott személyes adataikat a Friedrich Ebert Stiftung  
központja számára továbbítsa, és ahhoz, hogy a Friedrich Ebert Stiftung központja személyes  
adataikat kezelje. 

Az adattovábbítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja ez esteben tehát az érintett személyek 
hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek a) pont, valamint a c) pont: az adatkezelőre vonatkozó  
jogi kötelezettség teljesítése. 

III) A rendezvényeken előadóként szereplő személyek személyes adatai kezelése 

3.1)Az Adatkezelési Szabályzat III)alatti rendelkezései személyi hatálya 
- Az Adatkezelő rendezvényein előadóként szereplő személyek. 

Ad 1) Elérhetőségiadatok,Önéletrajzok 

Az Adatkezelő adatkezelése által érintett személyes adatok: 

Név, Elérhetőségi adatok, Szakmai előzmények, Nyelvtudás, Képzettség bemutatása, 
Az adatkezelésjogalapja: 

A Társaság, mint adatkezelő a fentnevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése 
b) pontja alapján, mint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat kezeli. 

Az adatkezelés időtartama: 

Törlési idő: A rendezvény naptáriévétől számított 11. naptári év vége. 

Ad 2)Fénykép, hang-ésfilmfelvétel 

Fényképek, a rendezvényekről készülő kép- illetve hangfelvételek, klippek/ kisfilmek: 

A rendezvényeken előadó személyek szerepelhetnek a rendezvényekről készülő kép-, 
illetve hangfelvételeken, klippekben / kisfilmekben. 
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Az Adatkezelő a fentnevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontja  
alapján, az érintett személy hozzájáruló nyilatkozata alapján kezeli (4. sz. melléklet). 

A hozzájáruló nyilatkozatban az érintett személyek hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az  
Adatkezelő a fent nevezett felvételeket a közösségi média felületekre feltöltse, továbbá az  
Adatkezelő honlapján elérhetővé tegye. 

Az adatkezelés időtartama: 

Törlési idő: A rendezvény naptáriévétől számított 11. naptári év vége. 

Ad3) Megbízási szerződés 

Az Adatkezelő adatkezelése által érintett személyes adatok: 

név, cím / székhely, bankkapcsolati adatok, adóazonosító jel / adószám, 
Az adatkezelésjogalapja: 

Az adatkezelő a fentnevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése b) pontja,  
illetve f) alapján, mint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatot, illetve mint az adatkezelő 
jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges adatot, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja  
alapján, mint jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatot (adó-, és 
járulékszabályok miatt kezelt adatok) kezeli. 

Az adatkezelés időtartama: 

Nem törölhető, mivel a társadalombiztosítási jogviszony igazolásához szükséges adatot is  
tartalmazhatnak a szerződések. 

Arendezvényeken előadóként szereplő személyek személyes adatai továbbítása aFriedrich  
EbertStiftung központja számára 

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő a Németországi Szövetségi Köztársaság (NSZK) 
költségvetési forrásai felhasználása alapján működő szervezet, vonatkoznak rá az Abgaben  
Ordnung rendelkezései a költségvetési forrásból származó pénzeszközök felhasználása  
ellenőrzése biztosítása vonatkozásában (147. § (1) – (4) bekezdések). 

E rendelkezések alapján az Adatkezelő köteles arra, hogy a 3.1) – 3.3) pont alatt megjelölt 
adathordozókat az ott megjelölt határidőig megőrizze, és a központ felkérése alapján a  
megőrzési időn belül a központ számára továbbítsa. 

Tekintettel arra, hogy a Friedrich Ebert Stiftung központja az Európai Unión belül található, az  
adattovábbítással az adatok a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelőhöz kerülnek. az érintett  
személyek a 4. számú melléklet szerinti hozzájárulási nyilatkozattal hozzájárulnak ahhoz, hogy 
azAdatkezelő 3.1) – 3.3) pontban meghatározott személyes adataikat aFriedrich Ebert Stiftung  
központja számára továbbítsa, és ahhoz, hogy a Friedrich Ebert Stiftung központja személyes  
adataikat kezelje. 
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Az adattovábbítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja ez esteben tehát az érintett személyek 
hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek a) pont, valamint a c) pont: az adatkezelőre vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítése. 

IV) A rendezvényeken részt vevő személyek személyes adatai kezelése 

4.1)Az Adatkezelési Szabályzat IV)alatti rendelkezései személyi hatálya 
- Az Adatkezelő rendezvényein részt vevő személyek. 

Ad1) 

Elektronikus levelezés az érintett személyekkel / jelentkezési lap kitöltése / leadott 
névjegykártyák / jelenléti ív 

Az Adatkezelő adatkezelése által érintett személyes adatok: 

Név, E-mail cím, Telefonszám, Fax szám, értesítési cím. 

Az adatkezelésjogalapja: 

Az Adatkezelő a fentnevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése b) pontja, 
alapján, mint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatot kezeli. 

Az adatkezelés időtartama: 

Törlési idő: A rendezvény naptári évének utolsó napját követő 11. év végéig. 

Ad 2)Fénykép, hang-ésfilmfelvétel 

Fényképek, a rendezvényekről készülő kép- illetve hangfelvételek, klippek/ kisfilmek: 

Arendezvényeken részt vevő személyek szerepelhetnek arendezvényekről készülő kép-, illetve 
hangfelvételeken, klippekben / kisfilmekben. 

Az Adatkezelő a fentnevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontja 
alapján, az érintett személy hozzájáruló nyilatkozata alapján kezeli (4. sz. melléklet). 

A hozzájáruló nyilatkozatban az érintett személyek hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az 
Adatkezelő a fent nevezett felvételeket a közösségi média felületekre feltöltse, továbbá az  
Adatkezelő honlapján elérhetővé tegye. 

A rendezvényekről készülő fénykép, kép és hangfelvételek / kisfilmek / videoklippek  
továbbításaa FriedrichEbert Stiftung központja számára 

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő a Németországi Szövetségi Köztársaság (NSZK)  
költségvetési forrásai felhasználása alapján működő szervezet, vonatkoznak rá az Abgaben 
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Ordnung rendelkezései a költségvetési forrásból származó pénzeszközök felhasználása  
ellenőrzése biztosítása vonatkozásában (147. § (1) – (4) bekezdések). 

E rendelkezések alapján az Adatkezelő köteles arra, hogy a 4.2) pont alatt megjelölt 
adathordozókat a lent megjelölt határidőig megőrizze, és a központ felkérése alapján a 
megőrzési időn belül a központ számára továbbítsa a költségvetési eszközök felhasználása  
ellenőrzése érdekében. 

Tekintettel arra, hogy a Friedrich Ebert Stiftung központja az Európai Unión belül található, az 
adattovábbítással az adatok a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelőhöz kerülnek. az érintett  
személyek a 4. számú melléklet szerinti hozzájárulási nyilatkozattal hozzájárulnak ahhoz, hogy  
az Adatkezelő fent meghatározott személyes adataikat a Friedrich Ebert Stiftung központja 
számára továbbítsa, és ahhoz, hogy a Friedrich Ebert Stiftung központja személyes adataikat  
kezelje. 

Az adattovábbítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja ez esteben tehát az érintett személyek 
hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek a) pont, valamint a c) pont: az adatkezelőre vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítése. 

Az adatkezelés időtartama: 

Törlési idő: A rendezvény naptáriévétől számított 11. naptári év vége. 

V) Az Adatkezelő munkavállalói személyes adatai kezelése 

5.1)Az Adatkezelési Szabályzat V) alatti rendelkezései személyi hatálya: 
Az Adatkezelési szabályzat V) alatti rendelkezéseit alkalmazni kell: 

- Az Adatkezelő munkavállalói Adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint 
- Az Adatkezelő volt munkavállalói adatkezelő által kezelt személyes adatira, valamint 
- Az Adatkezelő gyakornokai Adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint 
- Az Adatkezelő volt gyakornokai Adatkezelő által kezelt személyes adataira. 

Jelen Adatkezelési Szabályzatban a továbbiakban a munkavállalók / volt munkavállalók, 
valamint a gyakornokok / volt gyakornokok megnevezése: munkavállaló. 

5.2)Az Adatkezelő adatkezelése általérintett személyesadatok 

Az Adatkezelő a következő dokumentumokban, az érintettek következő személyes adatait 
kezeli: 
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Ad 1) 

Munkaszerződés és ehhez kapcsolódó dokumentáció (munkaszerződés módosítás, kapcsolódó  
nyilatkozatok és tájékoztatók munkáltatóipéldányai) 

Név, Születési név, Lakcím, Tartózkodási hely, Állampolgárság, Születési hely és idő, Anyja  
neve, Adóazonosító jel, TAJ szám, Személyi igazolvány szám, Lakcímkártya száma, Munkabér  
és egyéb juttatások, Telefonszám (privát), E-mail cím (privát), Bankkapcsolat. 

Az adatkezelésjogalapja: 

AzAdatkezelő afent nevezett adatokból akövetkezőket aGDPR 6. cikk (1) bekezdése c) pontja 
alapján, mint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat 
kezeli a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („MT”) 42. § (1) alapján: Név,  
Születési név, Lakcím, Tartózkodási hely Állampolgárság, Születési hely és idő, Anyja neve, 
Adóazonosító jel, TAJ szám, Személyi igazolvány szám, Lakcímkártya száma, Munkabér és 
egyébjuttatások. 

Az adatkezelés időtartama: 

Nem törölhető adatok a munkaviszonnyal kapcsolatos jogszabályi igazolási kötelezettségek  
miatt. 

AzAdatkezelő afent nevezett adatokból akövetkezőket aGDPR 6. cikk (1) bekezdése b) pontja 
alapján, mint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatot kezeli: Bankkapcsolat. 

Az adatkezelés időtartama: nem törölhető adat tekintettel arra, hogy olyan dokumentumban  
(munkaszerződés, illetve módosítása) szerepel, amely nem selejtezhető a fentiek alapján. 

Ad 2) 

Diploma/ oklevél/ nyelvvizsga bizonyítvány / képesítés igazolások  

Név, képesítés leírása, egyéb speciális adattartalom: 

Az Adatkezelő a fentnevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése b) pontja 
alapján, mint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatként, valamint a c) pontja alapján 
jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatként kezeli. 

Az adatkezelés időtartama: 

A munkaviszony megszűnésétől számított 11. naptári év végéig tárolható az Abgabe Ordnung  
147. § (1) – ((4) bek-e rendelkezései alapján. 
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Ad 3) 
Önéletrajzok 

(i) A 6.1pontban meghatározottak szerinti pályázati önéletrajzok 

Tartalmazott adatok: a 6.1 pontban meghatározottak szerint. 

Az Adatkezelő a fentnevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése b) pontja  
alapján, mint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatként, valamint a c) pontja alapján 
jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatként kezeli. 

Az adatkezelés időtartama: 

A munkaviszony megszűnésétől számított 11. naptári év végéig tárolható az Abgabe Ordnung  
147. § (1) – (4) bek-e rendelkezései alapján. 

. 

(ii) Munkavállalók szakmai önéletrajza 

Név, Beosztás, Feladatok, Előzetes munkatapasztalatok, Nyelvtudás, Képzettség bemutatása 

Az Adatkezelő a fentnevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése b) pontja  
alapján, mint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatként, valamint a c) pontja alapján  
jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatként kezeli. 

Az adatkezelés időtartama: 

A munkaviszony megszűnésétől számított 11. naptári év végéig tárolható az Abgabe Ordnung  
147. § (1) – ((4) bek-e rendelkezései alapján. 

Ad 4) 

Elsőfokú munkaegészségügyi orvosi alkalmassági szakvélemény („szakvélemény”) 

Név, taj szám, üzemorvosi vizsgálat eredménye 

Az Adatkezelő és foglalkozás egészségügyi szolgáltatás nyújtásra szerződött partnere között 
létrejött szerződés alapján a szerződött partner (3. sz. melléklet) látja el az Adatkezelő 
munkavállalói kötelező foglalkozás egészségügyi vizsgálatát a vonatkozó jogszabályokban  
meghatározott rendszerességgel (belépéskori és időszakosan visszatérő, rendkívüli  
vizsgálatok). 

Az Adatkezelő a szerződött partnertől a vizsgálat végeredményét papír alapon kapja meg: 
szakvélemény. Minden egyéb eredményt (laboreredmények, értékek) a szerződött partner  
közvetlenül és kizárólag a munkavállalókkal közöl, és mint adatkezelő a vonatkozó  
szabályoknak megfelelően tárol. 
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Az Adatkezelő és a szolgáltató közötti szerződés tartalmazza a szolgáltató arra vonatkozó  
kötelezettségvállalását, hogy az általa végzett adatkezelést a vonatkozó adatkezelési- és  
adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően végzi. 

AzAdatkezelő aszakvéleményeket papír alapon, zárt szekrényben tárolja. Ezekhez hozzáférése  
a 3. sz.mellékletben meghatározott munkavállaló(k)nak van. 

Abban az esetben, ha a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján egyes munkavállalók 
számára egészségügyi könyv kiállítása / vezetése szükséges, ezt a szerződött partner tárolja. 

A munkaviszony megszűnését követően az egészségügyi dokumentációt a munkavállalók 
átveszik az Adatkezelő szerződött partnerétől. 

Az foglalkozás egészségügyi vizsgálat eredményét tartalmazó dokumentum másolatát az  
Adatkezelő a munkaviszony megszűnését követő 20. naptári év végéig tárolja. 

Az Adatkezelő a fent nevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése c) pontja 9.  
cikk (2) bekezdés b) pontja alapján, mint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges adatokat, illetve foglalkoztatási és szociális biztonsági rendelkezésen 
alapuló adatkezelés kötelezettség teljesítése alapján, mint az Adatkezelőre vonatkozó jogi  
kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat kezeli az 1993. évi XCIII. tv., valamint a 
89/1995 SZSZM rendelet alapján. 

Ad 5) 

OEP kiskönyv 

Név, Lakcím, Születési hely és ideje, Anyja neve, TAJ-száma  
Az adatkezelésjogalapja: 

Az Adatkezelő a fentnevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése c) pontja 
alapján, mint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat 
kezeli a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény a  
végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (Vhr.) 37. § alapján. 
Az adatkezelés időtartama: 

Munkaviszony alatt akönyvelő, mint adatfeldolgozó tárolja, a munkaviszony megszűnése után 
a 11. év végéig a könyvelő, mint adatfeldolgozó a másolatot tárolja. 

Ad 6) 

Jelenléti ív 

Név, Munkában töltött napok, Szabadságon töltött napok, Keresőképtelenség napjai 
Az adatkezelésjogalapja: 

12 



Az Adatkezelő a fentnevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdéseb), illetve 
c) pontja alapján, mint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatot, illetve az 
adatkezelőre vonatkozójogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat kezeli MT 134. § 
alapján. Az adatkezelés időtartama: 

Azadatok nem törölhetők amunkaviszonnyal kapcsolatosjogszabályi igazolási kötelezettségek 
miatt. 

Ad 7) 

Keresőképtelenségi dokumentum 

Név, Lakcím, Születési hely és ideje, Anyja neve, TAJ-száma, Lakcím, Balesetre vonatkozó 
adat, Fekvő / járóbeteg állapotra vonatkozó adat, Keresőképteleneség napjai száma,  
Keresőképtelenségetjelző kód 

Az adatkezelésjogalapja: 

Az Adatkezelő a fentnevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése c) pontja  
alapján, mint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat  
kezeli a 102/1995. (VIII. 25.)Korm. Rendelet 5. számú melléklete alapján. 

Az adatkezelés időtartama: 

A tárgyévtől számított 11. év végéig tárolható a 2017. évi CL. Törvény 78. § (4) bekezdése  
alapján. 

Ad 8) 

Szja előleg nyilatkozat 

Név, Adóazonosító jel, speciális egészségügyi állapot, fogyatékosságot megállapító határozat 
száma 

Az adatkezelésjogalapja: 

Az Adatkezelő a fentnevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése c) pontja, 9. 
cikk (2) bekezdés b) pontja alapján, mint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez szükséges adatokat, illetve foglalkoztatási és szociális biztonsági rendelkezésen  
alapuló adatkezelés kötelezettség teljesítése alapján kezeli a 335/2009. (XII. 29.) Korm.  
Rendelet 1. §-a alapján. 

Az adatkezelés időtartama: 

A tárgyévtől számított 11. év végéig tárolható a 2017. évi CL. Törvény 78. § (4) bekezdése 
alapján. 
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Ad 9) 

Nyilatkozatgyerek utánjáró szabadságról 

Név, Lakcím, Születési hely és ideje, Adóazonosító jel, Gyermek: neve, Születési helye és ideje,  
TAJ száma, Esetleges fogyatékossága 

Az adatkezelésjogalapja: 

Az Adatkezelő a fentnevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése c) pontja,  
illetve a 9. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján, mint az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat, illetve foglalkoztatási és szociális biztonsági 
rendelkezésen alapuló adatkezelés kötelezettség teljesítése alapján, mint az adatkezelőre  
vonatkozójogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat kezeli aMt. 132. § (2) bekezdése  
alapján. 

Az adatkezelés időtartama: 

A tárgyévtől számított 11. év végéig tárolható a 2017. évi CL. Törvény 78. § (4) bekezdése  
alapján. 

Ad 10) 

Családi kedvezmény nyilatkozat 

Név, Adóazonosító jel 

Az adatkezelésjogalapja: 

Az Adatkezelő a fentnevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése c) pontja  
alapján, mint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat  
kezeli a 1997. évi LXXX. Törvény 24/A. § (1) bekezdése alapján. 

Az adatkezelés időtartama: 

A tárgyévtől számított 11. év végéig tárolható a 2017. évi CL. Törvény 78. § (4) bekezdése 
alapján. 

Ad 11) 

Egészségbiztosítással, magánnyugdíj pénztár tagsággal, önkéntes pénztári tagsággal 
kapcsolatos dokumentumok 

Név, Születéskori név, Lakcím, Tartózkodási hely, Születési hely és idő, Anyja neve, 
Adóazonosító jel, TAJ szám: 

Az Adatkezelő a fentnevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése c) pontja 
alapján, mint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat, 
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illetve az (1) bekezdés b) pontja alapján, mint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat 
kezeli. 

Az adatkezelés időtartama: 

Nem törölhető a Levéltári törvény (1995. évi LXVI. törvény) alapján. 

Ad 12) 

Cafeteria nyilatkozat 

Név, Születéskori név, Születési hely és idő, Anyja neve, Lakcím, Tartózkodási hely: 

Az Adatkezelő a fentnevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése c) pontja  
alapján, mint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat,  
illetve az (1) bekezdés b) pontja alapján, mint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat  
kezeli. 

Az adatkezelés időtartama: 

A tárgyévtől számított 11. év végéig tárolható a 2017. évi CL. Törvény 78. § (4) bekezdése  
alapján. 

Ad 13) 

Szabadság nyilvántartás 

Név, Adóazonosító, Kivehető, kivett, maradék szabadság 

Az adatkezelésjogalapja 

Az Adatkezelő a fentnevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése c) pontja  
alapján, mint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat  
kezeli a MT 134. §-a alapján. 

Az adatkezelés időtartama: 

A tárgyévtől számított 11. év végéig tárolható. 

Ad 14) 

Bérlap 

Név, Adóazonosító, Lakcím, Bér adatok (bruttó / nettó), Munkáltató által befizetett és levont 
adók,járulékok. 
Az adatkezelésjogalapja 
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Az Adatkezelő a fentnevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése c) pontja 
alapján, mint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat  
kezeli a Mt. 160. § alapján. 

Az adatkezelés időtartama: 

Nem törölhető a Levéltári törvény (1995. évi LXVI. törvény) alapján. 

Ad 15) 

„M30-as” dokumentum 

Név, Anyja neve, Születési hely és ideje, Jövedelem adatok 

Az adatkezelésjogalapja 

Az Adatkezelő a fentnevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése c) pontja  
alapján, mint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat 
kezeli az adóigazgatási eljárás részletes szabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet;  
valamint az adóigazgatási eljárás részletes szabályairól szóló 465/2017. (XII. 28) Kormány  
rendelet alapján. 

Az adatkezelés időtartama: 

Nem törölhető a Levéltári törvény (1995. évi LXVI. törvény) alapján. 

Ad 16) 

Jövedelem igazolás 

Név, TAJ száma, Szül. név, Születési hely és ideje, Anyja neve, Biztosítási idő adatok, 
Nyugdíjjárulék adatok. 

Az adatkezelésjogalapja 

Az Adatkezelő a fentnevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése c) pontja 
alapján, mint az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat  
kezeli az adóigazgatási eljárás részletes szabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 
alapján. 

Az adatkezelés időtartama: 

Nem törölhető a Levéltári törvény (1995. évi LXVI. törvény) alapján. 

Ad 17) 
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Kilépési dokumentumok 

Név, Lakcím, Születési hely és idő, Anyja neve, Adóazonosító jel, TAJ szám, Munkaviszony  
időtartama 

Az adatkezelésjogalapja: 

Az Adatkezelő a fentnevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése c) pontja 
alapján, mint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat  
kezeli a MT 80. § (2) bekezdése alapján. 

Az adatkezelés időtartama: 

A tárgyévtől számított 11. év végéig tárolható a másolat (eredeti: kilépő munkavállalónak  
kiadva). 

Ad 18) 

Fényképek, a rendezvényekről készülő kép- illetve hangfelvételek, klippek/ kisfilmek 

A munkavállalók szerepelhetnek a rendezvényekről készülő kép-, illetve hangfelvételeken,  
klippekben / kisfilmekben. 

Az adatkezelő a fentnevezett személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontja 
alapján, az érintett munkavállaló hozzájáruló nyilatkozata alapján kezeli (4. sz. melléklet). 

A hozzájáruló nyilatkozatban a Munkavállalók hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az 
Adatkezelő a fent nevezett felvételeket a közösségi média felületekre feltöltse, továbbá 
az Adatkezelő honlapján elérhetővé tegye. 

5.3) Az Adatkezelő munkavállalói személyes adatai továbbítása a Friedrich Ebert Stiftung 
központjaszámára: 

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő a Németországi Szövetségi Köztársaság (NSZK) 
költségvetési forrásai felhasználása alapján működő szervezet, vonatkoznak rá az Abgaben  
Ordnung rendelkezései a költségvetési forrásból származó pénzeszközök felhasználása  
ellenőrzése biztosítása vonatkozásában (147. § (1) – (4) bekezdések). 

E rendelkezések alapján az Adatkezelő köteles arra, hogy az 5.2) alatt megjelölt  
dokumentumokból az 1), 2) 3) 6), 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) alatti  
dokumentumokat az ott megjelölt határidőig megőrizze, és a központ felkérése alapján a  
megőrzési időn belül a központ számára továbbítsa. 

Tekintettel arra, hogy a Friedrich Ebert Stiftung központja az Európai Unión belül található, az  
adattovábbítással az adatok a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelőhöz kerülnek. A  
Munkavállalók az 4. sz. melléklet szerinti hozzájárulási nyilatkozattal hozzájárulnak ahhoz,  
hogy az Adatkezelő fent meghatározott személyes adataikat a Friedrich Ebert Stiftung 
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központja számára továbbítsa, és ahhoz, hogy a Friedrich Ebert Stiftung központja személyes  
adataikat kezelje. 

Az adattovábbítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja ez esteben tehát az érintett személyek  
hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek b) pont, valamint a c) pont: az adatkezelőre vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítése. 

VI) Az Adatkezelő felé tevékenységi megkeresést végző személyek 
adatkezelésére vonatkozó speciális szabályok 

Abban az esetben, amennyiben jele Adatkezelési Szabályzat jelen VI) fejezete eltérő  
rendelkezést nem tartalmaz, akkor a jelen Adatkezelési Szabályzat I) IV) és IX) 
fejezetében elmondottakat kell értelemszerűen alkalmazni az Adatkezelő felé tevékenységi 
megkeresést végző személyek személyes adatai kezelése vonatkozásában. 

Ilyen személyeknek minősülnek: 

- a munkavállalói-, 
- gyakornoki- 
- egyéb személyes tevékenység végzésére irányuló 

megkeresést / pályázatot benyújtó természetes személyek függetlenül az érintett jogviszony  
tartalmától (munkaviszony, megbízási jogviszony, …). 

6.1) Atevékenységimegkeresésébenközlendő személyesadatok: 

- név 

- születéskori név 

- lakcím 

- tartózkodási hely 

- születési idő és hely 

- telefonszám 

- email cím 

- iskolai végzettségei felsorolása és a végzettséget igazoló oklevél / diploma 
másolata 

- nyelvvizsga, és az ezt igazoló oklevél másolata 

- egyéb képesítések, és az igazoló oklevél másolata 

- szakmai tapasztalatok rövid felsorolása 

- hozzájárulás ahhoz, hogy a tevékenység megkeresést az Adatkezelő a Friedrich  
Ebert Stiftung központja számára továbbítsa (4. számú melléklet). 

A fent megjelölt elemeket maradéktalanul nem tartalmazó tevékenységi 

megkereséseket az Adatkezelő nem fogadja el, ezeket megsemmisíti. 
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6.2)A tevékenységimegkeresések selejtezése: 

Az Adatkezelő a tevékenységi megkereséseket, beleértve az azokhoz kapcsolódóan csatolt  
dokumentumokat, egyéb mellékleteket, valamint az azokban szereplő személyes adatokat a 
beérkezés éve utolsó napjától számított 11. év végével megsemmisíti / törli. 

A megsemmisítés / törlés nem vonatkozik mindazon adatokra, mellékletekre, 
dokumentumokra, amelyek olyan személyekhez kapcsolódnak, akikkel az Adatkezelő 
tevékenységre irányuló jogviszonyt létesít. Adataikat a továbbiakban az Adatkezelő az ezen  
jogviszonyra vonatkozó adatkezelési szabályoknak megfelelően kezeli. 

VII) Az Adatkezelő Hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelése 

A Társaság, mint Adatkezelő kizárólag azon érintett személyek számára küld hírlevelet, akik a  
hírlevélre kifejezetten feliratkoznak. 

A feliratkozás az Adatkezelő honlapján keresztül, illetve írásbeli hírlevélre feliratkozó 
nyilatkozat kitöltésével és Adatkezelő számára történő átadásával valósul meg. E tevékenység  
egyben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulásnak minősül. 

Az érintett személyek a hírlevél küldési szolgáltatásról bármikor leiratkozhatnak, akár a az 
Adatkezelő honlapján keresztül, akár pedig valamely hírlevél megfelelő rovatára kattintva  
megtehetik ezt. 

Az Adatkezelő nyilatkozik arról, hogy a hírlevélről történő leiratkozással egyidejűleg a  
kapcsolódó személyes adatok törlődnek, az adattörlést az érintett személynek nem kell külön  
kérnie, azonban a hírlevélről történő leiratkozást sz érintett személy külön írásbeli, az  
Adatkezelőhöz címzett nyilatkozatával is megteheti. 

VIII) Sütik / Cookie-k használatával kapcsolatos adatkezelés 

AzAdatkezelő tájékoztatja felhasználókat arról, hogy honlapján session cookie sütiket / cookie- 
kat használ. Ezen eszközök személyes adatot az érintett személy vonatkozásában nem  
gyűjtenek. 

Az Adatkezelő a Matomo-t használja webelemző szolgáltatásként. E szolgáltatás Cookie-ket 
(sütiket) használ, amelyek felhasználók számítógépén tárolódnak, és amelyek az Adatkezelő  
számára a weboldal használatának elemzését biztosítják. Ennek érdekében a süti által generált  
felhasználási információk (ezeken belül a felhasználók rövidített IP címe) az Adatkezelő  
szerverére átadásra, és a felhasználás elemzése céljából ott tárolásra kerülnek. Ez a honlap 
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optimalizáslásának célját szolgálja. A felhasználók IP-címe e folyamat során azonnal  
anonimizálódik, így a felhasználók az Adatkezelő számára anonimek maradnak. A sütik által a  
felhasználók weboldal használatáról generált információkat harmadik személyek számára az  
Adatkezelő nem adja át. E sütik használatát a felhasználók ki tudják zárni olyan módon, hogy  
weboldalunkon a süti beállításoknál a „Matomo” sütik használatát kikapcsolják, ez esetben 
viszont előfordulhat, hogy a felhasználók a weboldal nem minden funkcióját fogják tudni teljes  
mértékig használni. 

Amennyiben afelhasználó weboldallátogatása adatai tárolásával és elemzésével nem érte egyet,  
egér-kattintásssal, bármikor megakadályozhatja ezt. Ebben az esetben a felhasználó 
böngészőjén egy un. Opt-Out-cookie telepítődik, aminek a következménye, hogy a program  
nem tárolja a session adatokat. Figyelem: amennyiben a felhasználó a Cookie-kat törli, annak  
az a következménye, hogy az Opt-Out-cookie-k is törlődnek, és ezért esetleg újra aktiválandók 
lesznek. 

Automatikusan gyűjtött adatok: 

Az Adatkezelő a felhasználók web-oldal látogatása során alapértelmezetten gyűjt és menti a  
Server Log fájljai között a böngészőjéről az Adatkezelőhöz továbbított alábbi információkat: 

- Böngésző típusa és verziója 

- a használt operációs rendszer 
- Referrer URL (mely web-oldalról klikkelt a felhasználó az Adatkezelő linkjére) 
- IP cím 
- A szerverre kapcsolódás időpontja (nap, időpont). 

Ezen információkat az Adatkezelő nem köti meghatározott felhasználókhoz, hanem kizárólag  
anonimizáltan kerülnek kiértékelésre és arra használja őket, hogy a web-oldala tartalmát és  
funkcióitjavítsa. A fentiek keretében ezen adatokat más adatforrásokkal nem egyesítji, és más 
módon sem alkot személyes felhasználói profilokat. 

IX) Az érintett személyek adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

Az érintett személyeket az adatkezeléssel kapcsolatban a következő jogok illetik meg: 

9.1.) Hozzáférési jog 

Tájékoztatás kapása az Adatkezelőtől az adatkezelés tényéről ajelen adatkezelési szabályzat 
1. sz. melléklete szerint. 

9.2) AzAdatkezelő által kezeltegyes személyesadatairólinformációt kérhet 
Az információkérés az alábbiakra terjedhet ki: 

20 



a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személy személyes adatai kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat  
közölték vagy közölni fogják, 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető  
információ. 

9.3) A személyesadatok helyesbítésénekkérésének joga 

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül  
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés  
célját, az érintett személy jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek  
mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

9.4) Akezelt személyesadatokról másolatkérésének joga 

Azérintett személy által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken  
alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett személy elektronikus úton nyújtotta  
be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell  
rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett személy másként kéri. 

9.5) Atörléshez (elfeledtetéshezvaló jog) 

Az érintett személy azon személyes adataival kapcsolatban nem kérheti az adatok törlését,  
amelyeket az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bek c) pontja alapján (kötelezően kezelendő  
adatok), illetve a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján (szerződés teljesítéséhez szükséges  
adatok, illetve szerződés megkötéséhez szükséges adatok), illetve a GDPR 6. cikk (1) bek f) 
pontja alapján (jogérvényesítéshez szükséges adatok) kezel, amennyiben az adatok kezelésével  
kapcsolatos jogszabályi, vagy ennek hiányában ésszerű és szükségszerű adatkezelési határidő  
még nem telt el. 

9.6) Azadatkezeléskorlátozásáhozvaló jog 

Az érintett személyjogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha 
az alábbiak valamelyike teljesül: 

a) az érintett személy vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben akorlátozás arra 
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 
személyes adatok pontosságát; 
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b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett személy ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri  
azok felhasználásának korlátozását; 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 
az érintett személy igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 
vagy védelméhez; 

d) az érintett személy tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az  
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelőjogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás  
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme 
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az Adatkezelő az érintett személyt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az 

adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

9.7) Azadathordozhatósághozvaló jog 

Amennyiben a személyes adat kezelése az érintett személy hozzájárulásán, vagy kizárólag  
szerződés teljesítésén alapul, akkor az érintett személyjogosult arra, hogy ará 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, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált 
módon történik. Az érintett személy jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – 
kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

9.8) Atiltakozás joga 

Amennyiben az Adatkezelő kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja (érintett személy  
hozzájárulása), illetve f) pontja (az Adatkezelő vagy harmadik személy érdekérvényesítése  
elősegítése) alapján kezeli valamely érintett személy személyes adatát, akkor az érintett 
személyjogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes 
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő 
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy  
védelméhez kapcsolódnak. E jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során  
kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és  
minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 

9.9) Eljárási szabályok 
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Az 1) -8) pontok alatt nevesített jogok gyakorlása során az Adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja  
az érintettet a fenti szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő  
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a 
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül  
tájékoztatja az érintett személyt. 

Ha az érintett személy elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség 
szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett személy azt másként kéri. 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett személy kérelme nyomán, késedelem  
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az  
igénylőt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az igénylő panaszt nyújthat  
be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Ha az érintett személy kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő  
jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás  
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen 
megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli. 

X) A személyes adatok továbbítása adatfeldolgozók számára 

AzAdatkezelő kizárólag a feltétlenül szükséges mértékben továbbítja az érintett személy általa 
kezelt személyes adatait adatfeldolgozók számára. 

Az adattovábbítás kizárólag írásba foglalt adatfeldolgozási szerződés alapján történhet, amely 
szerződés meghatározza az adatfeldolgozás terjedelmét, valamint a személyes adatok  
feldolgozásának garanciáit. 

AzAdatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő  
garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az  
érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések  
végrehajtására. 

A személyes adatok adatfeldolgozók 6 más adatkezelők számára történő továbbítását az  
adattovábbítási nyilvántartásba be kell jegyezni, és a személyes adat továbbításáról az érintett  
személyt tájékoztatni kell az 1. sz. mellékletnek megfelelő nyilatkozat felhasználásával. 

Az Adatkezelő az érintett személyek személyes adatait nem továbbítja harmadik országba, 
illetve nemzetközi szervezetek számára. Abban az esetben, amennyiben ilyen adattovábbításra 
mégis sor kellene, hogy kerüljön, ez kizárólag a GDPR rendelkezései maradéktalan betartásával  
történhet meg, ajelen Adatkezelési Szabályzat 1.2) pontjában rögzített szabályok betartásával. 
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XI) Figyelemfelhívó nyilatkozat 

Az Adatkezelő kiemelten felhívja az érintett személyek figyelmét arra, hogy a rendezvényein 
készülő fényképek, kép- és hangfelvételek, videoklippek és kisfilmek közösségi média 
felületekre történő feltöltésével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatuk megadása előtt 
tanulmányozzák az érintett felületek Adatkezelési Szabályzatát. 

Adatvédelmi felhívás a ZOOM használatával kapcsolatban 

A Web-Szemináriumot Online-Videokonferencia formájában tartjuk meg, az egyesült  
Államokban honossággal rendelkező ZOOM Video Communications, Inc. („Szolgáltató”) 
szolgáltatása felhasználásával. A Friedrich Ebert Stiftung a Szolgáltatóval a EU-Bizottsága  
által megalkotott mintaszerződéssel megállapodott abban, hogy a Szolgáltató kizárólag, mint  
Adatfeldolgozó fog tevékenykedni. Ez annyit jelent, hogy a ZOOM által megszerzett, a 
konferenciarésztvevőkre vonatkozó, a szolgáltatáshoz szükséges személyes adatok kizárólag 
e célból dolgozhatók fel, és harmadik személyek számára nem adhatók át. 
Annak érdekében, hogy azon, jelenleg alkalmazott legfrissebb biztonsági eljárások, amelyeket  
a ZOOM a biztonságos kommunikáció érdekében biztosít, használhatók legyenek, azt 
ajánljuk, mindenkor a legújabb ZOOM verziót használják, és a frissítéseket mindig  
haladéktalanul töltsék le. Azt javasoljuk továbbá, hogy ezen kívül gondoskodjanak a  
számítógépeik / ezek programjai (Operációs rendszer, Böngésző, Vírusvédelem) az érintett  
gyártó / szolgáltató biztonsági ajánlásainak megfelelő frissétéséről. 
A részletek vonatkozásában kérjük tanulmányozzák a "ZOOM Global Data Processing  
Addendum"-ot, ami ahttps://zoom.us/docs/doc/Zoom_GLOBAL_DPA.pdf 
alatt letölthető. E dokumentum „A” mellékletében található többek között a ZOOM által  
megszerzett adatok felsorolása, a „B” mellékletben a ZOOM által biztosított adatbiztonsági- és 
kontrolleljárások meghatározása, a „C” mellékletben pedig az adatfeldolgozói szerződés  
szövege. 
 
Ezért használjuk a Zoom szoftvert a FES-nél! 

A FES a különböző webinárium szoftverek széles körű tesztelését követően a ZOOM-ot 
választotta standard szoftverként, mivel a teljesítményt, intuitív kezelést, és a webinárium 
résztvevőinek biztosított interaktív funkciókat alapul véve a ZOOM a piacon elérhető legjobb 
szoftver.  

Bár a szerver az USA-ban található, a webináriumok és online műhelyek adathatékonyan 
bonyolíthatók le, mivel a résztvevők semmilyen adatát nem rögzítjük vagy mentjük el a 
szoftverbe, hanem csak egy linket küldünk a részvételhez.  

A FES adatvédelmi tisztviselője  (2020 május óta) szerint a ZOOM használata formális jogi 
szempontból nem kifogásolható. A ZOOM használata webináriumokon és ehhez hasonló 
politikai, oktatási témákkal foglalkozó digitális eseményeken adatvédelmi szempontból 
igazolható, és a ZOOM szoftver ilyen célú használatát az adatvédelmi törvény megengedi. 

Miután a koronavírus járvány idején a ZOOM felhasználóinak köre rendkívüli mértékben 
megnövekedett, a szoftvert részletes vizsgálat alá vonták, amelynek során adatvédelmi 
hiányosságok kerültek feltárásra, amelyeket a ZOOM rövid időn belül kijavított.  
Adatvédelemi szempontból a ZOOM az utóbbi hetekben jelentősen fejlődött, és a biztonsági 
rések lezárásra kerültek.  

Április vége óta (a ZOOM 5.0 verzió bevezetésével ) a ZOOM átállt a biztonságos "AES 
256bit GCM" titkosítás használatára, és a webináriumokhoz kapcsolódóan egy biztonsági 
gomb került kialakításra, amely  védi a résztvevőket a szándékos rendzavaróktól és egyesíti a 



legfontosabb funkciókat. A FES munkatársai tájékoztatást kaptak arról, miként védhetik meg a 
webinárium szobát a rendzavaróktól.  

Örömmel várjuk Önt webináriumainkra és online műhely rendezvényeinkre. 

Mellékletek: 

1. sz.melléklet: Adatkezelési és adattovábbítási tájékoztató nyilatkozat mintája (egyéb 
személyek, munkavállalók) 

2. sz. melléklet: Adatvédelmi incidens nyilvántartás mintája 

3. sz. melléklet: Adatfeldolgozók és kapcsolattartók listája mintája (egyéb személyek, 
munkavállalók) 

4. sz. melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat (minden érintett, tevékenységi megkeresést 
végzők) 

Budapest, 2019. ______________ 
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