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Az Expertinit Kft.
adatvédelmi szabályzata
Jelen szabályzat hatálya a cég tagjaira és a céggel munka- vagy bármilyen más
foglalkoztatási jogviszonyban álló, vagy a Kft.-vel bármilyen más jogviszonyba kerülő
természetes személyekre terjed ki.
Általános szabályok
A számítógépes, online rendszerben végzett technikai segítségnyújtás kizárólag a
megbízó írásba foglalt, a „bajvan@bajvan.hu” e-mail címre küldött felhatalmazása
alapján történhet. Az online rendszerben megismert adat kizárólag meghatározott
célból, a kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
A cég minden dolgozóját a munkakörével kapcsolatban megismert minden adat
tekintetében időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli.
A bármely módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen a számítógépes rendszer jelszóval,
védett, melyhez hozzájutás egyedi engedélyen alapul. A személyes adatok
kezelését/feldolgozását végző személyek teljes körű felelősséggel tartoznak
azért, hogy a tevékenységet az adatkezelésre és az adatok védelmére
vonatkozó jogszabályoknak, az adatkezelést elrendelő jogszabály hiányában
pedig az érintett hozzájárulásának megfelelően végezzék.
Alkalmazottak és foglalkoztatottak személyes adatainak kezelése
Munkavállalók személyes adatainak kezelhető köre a foglalkoztatással összefüggő
célból, a foglalkoztatás ideje alatt és a foglalkoztatás megszűnését követő
jogszabályban előírt időtartamig:
• név, születési név
• születési idő,
• lakóhely
• adóazonosító jel
• TAJ szám
• egészségügyi alkalmasság,
• iskolai végzettség és szakképesítés,
• számlaszám, a munkadíj és egyéb juttatás átutalása céljából,
Üzleti partnerek személyes adatainak a kezelése
Az üzleti partnerrel írásba foglalt szerződésben szereplő adatok, a szerződésben
foglaltak teljesítése céljából (név, lakcím, jogi személy esetén a képviselő neve és
elérhetősége, adóazonosítójel, vagy adószám, számlaszám) kezelhető. Írásba nem
foglalt szerződés esetén személyes adat nem kezelhető.
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A kezelt adatok védelme
Az adatkezelési tevékenységet végző személyek kötelesek az adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályokat betartani.
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.
Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai,
vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek
között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését, a szakmai titoktartási
kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a
szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális
hátrányt. Ha az adatkezelő tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan
késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az
adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti
hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja,
hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem
tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig –
további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet.
Az érintettet az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, a
tájékoztatásnak tartalmaznia kell annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi
incidens. Az érintettek tájékoztatásáról az észszerűség keretei között a lehető
leghamarabb gondoskodni kell, szorosan együttműködve a felügyeleti hatósággal.
Jogvédelem
Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, vagy
bírósági jogorvoslattal éljen, ha az úgy ítéli meg, hogy az őt megillető adatvédelmi
jogokat megsértették.
Hatás-vizsgálat
Az adatkezelés előtt/során adatvédelmi hatás-vizsgálatot kell végezni az ismerhető
kockázatok minimalizálása/kizárása céljából.
Belső ellenőrzés
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A cég vezetője rendszeresen ellenőrzi az adatok védelmének érvényesülését.
Figyelemmel kíséri
• az adatvédelmi szabályok aktualitását
• nyilvántartott adatállomány megóvására szolgáló technikai állapot és
intézkedések megfelelőségét,
• a szabályozottaktól eltérő eset észlelésekor hatékony intézkedést tesz a
törvényesség helyreállítására.
Budapest, 2020. január 1.
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