
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a brancskozosseg.hu Platformra vonatkozóan 

 
 
A jelen tájékoztató célja, hogy információkkal szolgáljon Brancsközösség.hu Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhelye: 6326 Harta, Rét utca 39., cégjegyzékszám: 03-10-100653, 
cégjegyzéket vezető bíróság: Kecskeméti Törvényszék  Cégbírósága, adószáma: 27552744-2-03 
elérhetőségek: info@brancskozosseg.hu, a továbbiakban a „Társaság”) mint adatkezelő által 
üzemeltetett, brancskozosseg.hu elnevezésű platformon (a továbbiakban, mint „Platform") 
kapcsolatos adatkezelés adatvédelmi elveit és gyakorlatát illetően, az Európai Unió 2016/679. számú 
adatvédelmi rendeletének (General Data Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban a „Rendelet”) 
és a hatályos magyar jogszabályoknak való megfelelés kapcsán. 
 
 
I. Jogszabályi hivatkozások 
 
1. A Társaság az adatvédelmi szabályait, eljárásait úgy alakította ki, hogy azok megfeleljenek a 

Rendelet rendelkezéseinek, valamint – amennyiben alkalmazandók – úgy az alábbi jogszabályok 
rendelkezéseinek is: 
 

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 

• 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, 
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről; 

• 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 

• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól. 

 
 
II. A kezelt személyes adatok köre és az adatgyűjtés módja a Platformon partnerként 

(adománygyűjtőként) regisztrálók vonatkozásában 
 

1. A Platformon partnerként (adománygyűjtőként) regisztrálók vonatkozásában az adatgyűjtés a 
következő módon valósul meg: 
 

• a kampány indításának feltétele a regisztráció, ahol jelen adatkezelési tájékoztató a 
regisztráció folyamata során közvetlenül is elérhető és lementhető. A regisztráló 
személy az adatkezelési tájékoztató elfogadását az erre a célra kialakított 
jelölőnégyzetbe történő kattintással erősíti meg. A Kampány indításának feltétele a 
jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása 
 

2. A Platformon partnerként (adománygyűjtőként) regisztrálók (továbbiakban: Partner) 
vonatkozásában a regisztrációja során az alábbi személyes adatok kerülnek a Társaság számára 
megadásra és a Társaság részéről kezelésre: 
 

• Név(vezetéknév, keresztnév) 

• Jelszó 

• Email 

• Elmúlt 18 éves (checboxot kipipálta) 
 

3. A szerződés teljesítése során keletkező kezelt adatok: 

• Kampányadatlapon közölt tövábbi személyes adatok, úgy, mint: 
o Születési családi név 
o Születési keresztnév 
o Anyja születési családi neve 
o Anyja születési utóneve 
o Születési helye 
o Születési idő 
o Állampolgárság 
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o Telefonszám (kapcsolattartó) 
o Személyi azonosító okmány fénykép 
o Hivatalos lakcím - irányítószám 
o Hivatalos lakcím - település 
o Hivatalos lakcím - közterület neve és -típusa 
o Hivatalos lakcím - házszám, emelet, ajtó 
o Lakcímkártya okmány fénykép 

• Kampány minősítése érdekében megadásra kerülő adatok, úgy, mint    
o nem jogi személy KHR lista érintettsége 
o nem jogi személy NAV köztartozás-mentessége 
o nem jogi személy NAV folyószámla-kivonata 
o nem jogi személy erkölcsi bizonyítványa 
o nem jogi személy ellen folyamatban lévő per ténye, tartalma 

 
Társaság saját diszkrecionális jogkörében, a Partner és az általa indítani tervezett kampány 
jellemzői alapján dönti el, hogy melyik Partnertől melyik adat szolgáltatását kéri. Nem köteles a 
Társaság az összes e pontban írt adatot minden Partnertől beszerezni, de jogosult valamennyi 
gyűjtésére   

 
III. A kezelt személyes adatok köre és az adatgyűjtés módja a Platformon vevőként 

(adományozóként, (továbbiakban: Ügyfél) eljárók vonatkozásában 
 
1. A Platformon vevőként (adományozóként) eljárók vonatkozásában az adatgyűjtés a következő 

módon valósul meg: 
 

• a platformon történő vásárlás / támogatás feltétele a jelen adatkezelési tájékoztató 
elfogadása, amely közvetlenül is elérhető és lementhető. A vevő / adományozó az 
adatkezelési tájékoztató elfogadását az erre a célra kialakított jelölőnégyzetbe történő 
kattintással erősíti meg.  
 

2. A Platformon regisztráció nélkül vevőként / adományozóként eljárók vonatkozásában az alábbi 
személyes adatok kerülnek a Társaság számára megadásra és a Társaság részéről kezelésre:       
 

• név (vezetéknév, keresztnév)  

• szállítási cím (irányítószám, település, utca, házszám) 

• számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám) 

• e-mail cím  

• bankszámlaszám, melyre a befizetett, de fel nem használt vételár / támogatási összeg 
visszafizetésre kerülhet 

• bankszámlaszámhoz tartozó név (vezetéknév, keresztnév) 

• az Ügyfél vásárlásával vagy általa kifizetett támogatással érintett Partneri kampányok  

• az Ügyfél keresési előzményei a Társaság cookie szabályzata alapján  

• elmúlt 18 éves (checkboxot kipipálta) 
 

 
3. A Platformon regisztrált Ügyfelek vonatkozásában az alábbi személyes adatok kerülnek a 

Társaság számára megadásra és a Társaság részéről kezelésre: 
 

• név (vezetéknév, keresztnév)  

• születési idő (év, hónap, nap)  

• lakcím (irányítószám, település, utca, házszám)  

• szállítási cím (irányítószám, település, utca, házszám) 

• e-mail cím  

• bankszámlaszám, melyre a befizetett, de fel nem használt vételár / támogatási összeg 
visszafizetésre kerülhet. 

• az Ügyfél által kedvelt Partneri kampányok 

• az Ügyfél vásárlásával vagy általa kifizetett támogatással érintett Partneri kampányok.  

• Az Ügyfél keresési előzményei a Társaság cookie szabályzata alapján  

• elmúlt 18 éves (checkboxot kipipálta) 



 

 
 

IV. A kezelt személyes adatok köre és az adatgyűjtés módja a Platformon egyéb minőségben 
jelenlévők vonatkozásában 

 
1. Kizárólag hírlevélre történő feliratkozás, illetve marketing megkeresések fogadása esetén a 

feliratkozó e-mail címe kerül megadásra és kezelésre. 
 

2. Fórum hozzászóláshoz, kommenteléshez a felhasználó nick-neve és e-mail címe kerül 
megadásra és kezelésre.     
 

3. Profil megadásához és kezeléséhez az alábbi többlet-adatok kerülnek megadásra és kezelésre: 

• telefonszám 

• megrendelések 

• vásárlási utalványok felhasználása, tranzakciótörténet 

• kedvelt kampányok 

• érdeklődési terület – kampány kategóriák 
 

4. A kezelt adatok körébe tartozhatnak továbbá a Társaság munkavállalóinak, a vele szerződéses 
kapcsolatba lépő természetes személyeknek és a vele szerződéses kapcsolatba lépő jogi 
személyek képviselőinek, mint érintetteknek az érintettek által a szerződéskötés során 
megadott, valamint a szerződés teljesítése során keletkező egyéb, az érintettekkel kapcsolatba 
hozható adatai, valamint az azokból levonható következtetések. 
 

5. Az Adatkezelő szerződéseivel összefüggésben kezelheti a vele szerződő fél törvényes vagy 
meghatalmazott képviselőjének és a szerződéses kapcsolattartónak a nevét, telefonszámát 
és email címét. 

 
 

V. A személyes adatok kezelésének jogalapja 
 
1. A Társaság a Partnerként és Ügyfélként és a regisztráció nélkül vásárlók személyes adatait a 

Rendelet 6. cikke szerinti esetekben kezeli, illetőleg kezelheti. A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés 
b) pontja alapján a Társaság jogosult az érintettek személyes adatainak kezelésére, ha az 
adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy 
az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 
szükséges. Az adatkezelésre sor kerülhet továbbá a Rendelet 89. cikkének megfelelő 
statisztikai célból.  
Az Ügyfélként regisztráltak személyes adatait ezen felül, az érintettel kötött szerződés(ek) 
teljesítését követően is tovább kezelheti a Társaság mindaddig, amíg a regisztrációját nem törli. 
Ilyen esetekben az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelő 
önkéntes hozzájárulás alapján történik    

 
2. Hírlevélre történő feliratkozás, kommentelés és profil kialakítása vagy a megadott adatok 

marketing célokra történő felhasználásához való hozzájárulás esetén az adatkezelés a Rendelet 
6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelő önkéntes hozzájárulás alapján történik. 
 

3. A Társaság munkavállalóinak, természetes személy szerződéses partnereinek valamint jog 
személy vagy egyéb szervezet szerződéses partnerei képviselőinek személyes adatait  a 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, a Társaságra, mint adatkezelőre vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. 

 
 
VI. Az adatkezelés célja   
 
1. A Társaság a Platformon Partnerként vagy Ügyfélként regisztrálókkal és a Platformon regisztráció 

nélkül vásárlókkal vagy támogatást folyósítókkal történő szerződéskötés és ezen szerződésből 
fakadó kötelezettségei teljesítése, továbbá a szerződés teljesítéshez szükséges 
kapcsolattartás és kapcsolódó adózási, számviteli és egyéb jogszabályi kötelezettségek 
teljesítése céljából kezel személyes adatokat. A kezelt adatok csak célhoz kötötten, a cél 



 

eléréséhez szükséges mértékben és ideig, illetőleg jogszabályban meghatározott időtartamig 
kezelhetők. Az adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, mely 
adategyeztetést tehet szükségessé. 

 
2. A hírlevélre történő feliratkozás esetén az adatkezelés célja a Társasággal történő 

kapcsolattartás. 
 

3. Kommentelők és profilt regisztrálók tekintetében az adatkezelés célja, hogy a Platformon 
többlettartalommal való megjelenés lehetőségének biztosítása. 
 

4. A Társaságnak megadott személyes adatok marketing célra történő felhasználásához való 
hozzájárulás esetén a Társaság a regisztráló által megadott elérhetőségeken megkeresheti az 
érintetteket általános jellegű vagy személyre szabott ajánlatokkal. 
 

 
VII. Az adatok megismerésére jogosultak, adatfeldolgozás, adattovábbítás 
 

1. Az adatokat a Társaság azon munkavállalói, illetőleg közreműködői ismerhetik meg a feladataik 
teljesítéséhez szükséges célokból, akik az adatkezelési célok megvalósításában, ellenőrzésében 
közreműködnek, valamint a képviselettel kapcsolatban eljárnak, a munka- és feladatvégzésükhöz 
feltétlenül szükséges mértékben. 

2. Az adatok kezelését a Társaság jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon végzi. Ha az 
adatkezelést az adatkezelő Társaság nevében más végzi, a Társaság kizárólag olyan 
adatfeldolgozókat vehet és vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az 
adatkezelés Rendelet követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét 
biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatfeldolgozó által 
végzett adatkezelést a Társaság az adatfeldolgozóval kötött szerződésben szabályozza. 
Személyes adatok továbbítására harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére csak 
abban az esetben kerülhet sor, ha az adatokat átvevő adatkezelő, illetőleg adatfeldolgozó teljesíti 
a Rendeletben az adattovábbításra rögzített feltételeket. 

3. A Társaság az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 
 

• Szerver és platform üzemeltető: EXOT LABS KFT. (Cg. 01-09-323014, 1139 
Budapest, Országbíró utca 2. 3. emelet 12.), amely adatfeldolgozó számára 
átadásra kerül minden, a Társaság által kezelt személyes adat.  

• Szerver szolgáltató:  Amazon Web Services EMEA SARL. (nyilv. sz.: n° 
10048410 · TVA n* LU 26888617, székhely: 38 Avenue John F. Kennedy, L-
1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg : B186284), amely adatfeldolgozó 
számára átadásra kerül minden, a Társaság által kezelt személyes adat.  

• Hírlevél küldő:  Mailchimp c/o The Rocket Science Group, LLC (székhely: 675 
Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308, Tax ID: MOSS No. 
EU372008134, amely adatfeldolgozó számára az alábbi személyes adatok 
kerülnek átadásra: név+email cím. Az adatfeldolgozó székhelye és működési 
helye az Európai Unión kívüli, harmadik országban van, így a számára történő, 
adatfeldolgozási célú adattovábbítás harmadik országba történő 
adattovábbításnak minősül. Az adatfeldolgozó – évente megújított igazolással -  
megfelel az  EU-U.S./Swiss-U.S. Privacy Shield keretrendszernek, így 
adatkezelése megfelel a GDPR szabályainak, ekként biztonságosnak 
szolgáltatónak minősül. Az adatfeldolgozó GDPR megfeleltetésre vonatkozó 
részletes tájékoztatója itt érhető el: https://mailchimp.com/gdpr/  

 
4. A személyes adatokat a Társaság gyűjti. Társaság azon érintettek e-mail címét, akik ehhez 

kifejezetten hozzájárulnak átadhatja harmadik személye számára azzal a céllal, hogy ezen 
harmadik személyek az érintettek számára marketing-üzeneteket küldjenek.  
   
Előbbieken túlmenően Társaság az alábbi adatokat az alábbi célból az alábbi szervezetek 
számára adhatja át.    
 

https://mailchimp.com/gdpr/


 

Az egyes Partnerek számára – kizárólag sikeres kampány esetén, illetve non-profit kampány 
esetén a kampány sikerétől függetlenül – átadásra kerülnek azon Ügyfelek által megadott alábbi 
adatok, akik az adott Partner által adott kampányban értékesíteni kívánt termékekből vagy 
szolgáltatásokból részesedni kívántak és ennek érdekében az adott kampányban meghatározott 
összegben Brancs Utalványt váásroltak.  
 
Az átadásra kerülő ügyfél-adatok az alábiak_ 

• név (vezetéknév, keresztnév)  

• születési idő (év, hónap, nap)  

• lakcím (irányítószám, település, utca, házszám)  

• szállítási cím (irányítószám, település, utca, házszám) 

• e-mail cím. 
 

Ezen, átadásra kerülő adatokat az érintett Partner biztonságos csatornán, a Platformba belépve 
tudja megtekinteni, szűrni, rendezni, letölteni. 

 
 
 
 

VIII. Az adatkezelés időtartama (megőrzési idő) 
 

1. A Társaság főszabályként köteles törölni minden olyan, az érintettre vonatkozó személyes adatot, 
amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az 
érintettek hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetőleg amelynek kezeléséhez nincs törvényi 
jogalap. Ennek megfelelően a nem regisztrált Ügyfelek esetében az adatok törlésre kerülnek a 
szerződés teljesítését (áru kiküldését) vagy meghiúsulását (vételár / támogatás visszafizetését) 
követően a polgári jogi öt éves elévülési idő leteltével, kivéve, ha jogszabály ettől eltérő, 
rövidebb vagy hosszabb megőrzési, illetőleg törlési időtartamot állapít meg. A Társaság ilyen 
esetben az adatokat a külön jogszabályban kötelezően előírt megőrzési idő figyelembevételével 
őrzi.    

Regisztrált Ügyfelek adatai a regisztráció (profil) törlésével kerülnek törlésre az e pontban fentebb 
írt kivételekkel és fenntartásokkal. 

2. A személyes adatok megőrzésének – eltérő rendelkezés hiányában – elévülési időig való 
megőrzésének adatkezelési célja annak bizonyíthatósága, hogy az adatkezelő jogszerűen járt el, 
figyelemmel arra is, hogy bírósági jogérvényesítés során azt, hogy az adatkezelés a 
jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. 

 
3. A Társaság a létre nem jött szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos személyes adatokat addig 

kezelheti, ameddig a szerződés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény 
érvényesíthető. 

 
4. Az igényérvényesítés szempontjából – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a Ptk.-ban 

meghatározott általános elévülési idő az irányadó, amely jelenleg öt év, és amelyet a jogviszony 
megszűnésétől vagy a szerződéskötési folyamat megszakadásától kell számítani. Ez a papír 
alapon rögzített, és az elektronikus úton tárolt adatok megőrzésére egyaránt irányadó. 
 

5. A hozzájáruláson alapuló adatkezelésre a hozzájárulás visszavonásáig kerülhet sor. A hírlevélre 
történő feliratkozáshoz megadott hozzájárulás bármikor visszavonható a hírlevél alján szereplő 
"Leiratkozás" linkre kattintva, vagy a Társaság elérhetőségein jelezve a leiratkozás szándékát. A 
leiratkozást követően a feliratkozó e-mail címe haladéktalanul törlésre kerül. 
 

6. A regisztráció során megadott személyes adatok marketing célra történő felhasználására az erre 
vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig kerülhet sor. A hozzájárulás írásban bármikor 
visszavonható az Ügyfél profoljában történő beállítás-módosítással, illetve a Társaság 
elérhetőségein jelezve a visszavonás szándékát. A visszavonást követően a megadott személyes 
adatok marketing célokra a továbbiakban nem használhatóak, és amennyiben azok más 
jogalapra, így különösen szerződéses kötelezettség teljesítésére hivatkozva nem kezelhetőek, 
haladéktalanul törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. 

 
 



 

IX. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 
1. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintetteket – az adatkezelés jogalapjától függően – az alábbi 

jogok illetik meg: 
 
a) tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről; 
b) kérhetik személyes adataik helyesbítését; 
c) kérhetik személyes adataik törlését vagy korlátozását; 
d) élhetnek adathordozhatósághoz való jogukkal; 
e) tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen; 
f) jogaik megsértése esetén a Társasághoz, az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, valamint 

bírósághoz fordulhatnak. 
 
2. A tájékoztatáshoz való joga keretében az érintettek visszajelzést kérhetnek arra vonatkozóan, 

hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés 
folyamatban van, tájékoztatást kérhetnek: 
 
a) az adatkezelés céljairól, 
b) az érintett személyes adatok kategóriáiról, 
c) arról, hogy kik ismerhetik meg a személyes adatokat, különösen, hogy harmadik országba 

továbbítják-e, 
d) az adatkezelés időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam 

meghatározásának szempontjairól, 
e) azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 
adatok kezelése ellen; 

f) az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információról; 
h) az automatizált döntéshozatal tényéről, 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. 

 
3. A helyesbítéshez való joguk keretében az érintettek kérésére a Társaság indokolatlan késedelem 

nélkül köteles helyesbíti az érintettekre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg az 
érintettek, figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhetik a hiányos személyes adatok – 
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 
4. A törléshez („elfeledtetéshez”) való jog és a korlátozásához való jog alkalmazása körében az 

érintett kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül 
 
a) törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben  

(i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 
vagy más módon kezelték; 

(ii) az érintett hozzájárulását visszavonta, feltéve, hogy a további adatkezelésnek nincs 
más jogalapja; 

(iii) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és a Társaságnak nincs elsőbbséget 
élvező jogszerű indoka az adatkezelésre; 

(iv) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
(v) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
 

b) korlátozza az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelését, amennyiben  
(i) 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; 

(ii) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 
azok felhasználásának korlátozását; 



 

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

(iv) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen 
– ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem 
kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos 
indokaival szemben. 

 
Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető 
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen 
elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa 
az adatokat kezelő további személyeket, arról, hogy az érintett tőlük is kérelmezte a szóban forgó 
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetőleg 
másodpéldányának törlését. 

 
A Társaság nem törli az adatokat, ha az adatkezelés: 
 
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából 

szükséges; 
b) a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 

teljesítése érdekében szükséges; 
c) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges 

és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést; 
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetőleg védelméhez szükséges (pl. az 

adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség). 
 
Amennyiben az érintett csatolt (az alapdokumentumtól elkülöníthető) formában olyan személyes 
adatokat bocsát a Társaság rendelkezésére, amelyek az adott adatkezelési cél eléréséhez nem 
szükségesek, a Társaság a célszerűség elvével össze nem egyeztető adatokat – amennyiben az 
aránytalan terhet és költséget nem jelent – indokolással ellátva visszaküldi az érintettnek, vagy 
abban az esetben, amikor az adatok visszaküldése nem lehetséges törli vagy megsemmisíti. 
 
A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetőleg amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel(ne). Az érintettet kérésére a 
Társaság tájékoztatja az érintettet a címzettekről, valamint az érintetti jogok gyakorlása körében 
benyújtott kérelme nyomán megtett intézkedésekről. 
 

5. Az adathordozhatósághoz való joguk keretében, amennyiben a személyes adatok kezelése az 
érintett hozzájárulásán vagy az érintettel kötött szerződésen alapul vagy az adatkezelés 
automatizált módon történik, az érintettek kérhetik a Társaságtól, hogy a rájuk vonatkozó, a 
Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formátumban megkapják, azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák, vagy kérhetik, 
hogy az adataikat a Társaság továbbítsa közvetlenül egy másik adatkezelő részére, amennyiben 
ez technikailag megvalósítható. 

 
6. A tiltakozáshoz való jog körében, amennyiben a személyes adatok kezelése a Társaság jogos 

érdekén alapszik, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor 
tiltakozzon személyes adatainak a Társaság által jogos érdek alapján, valamint profilalkotással 
kapcsolatosan megvalósított adatkezelései ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes 
adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű 
jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak. 

 
 
X.   Az Adatkezelő Munkavállalóval és Potenciális Munkavállalóival, valamint 

helyiségeinek látogatóival összefüggő adatkezelések 
 

1. Az Adatkezelő Munkavállalóiról az alábbi Személyes adatokat kezeli:  



 

  - név,  
  - születési név, 
  - adóazonosító,  
  - TAJ szám,  
  - anyja neve,  
  - születési hely, idő,  
  - személyi ig. szám,  
  - állampolgárság, 
  - állandó lakcím,  
  - levelezési cím,  
  - bankszámlaszám,  
  - iskolai végzettség, ezt igazoló bizonyítvány száma,  
  - házastárs neve,  
  - házastárs születési neve,  
  - házastárs adóazonosítója,  
  - gyermek(ek) neve,  
  - gyermek(ek) adóazonosítója,  
  - gyermek(ek) TAJ száma,  
  - gyermek(ek) anyjának neve, 
  - gyermek(ek) születési helye, ideje,  
  - gyermek(ek) fogyatékossága. 
 
2.  Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés célja az Adatkezelőt terhelő 

jogszabályi (nyilvántartási és bejelentési) kötelezettség teljesítése. 
 
3.  Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés időtartamát az azt előíró jogszabályok 

határozzák meg. 
 
4.  Az Adatkezelő Potenciális munkavállalóit érintő Adatkezelés jogalapja az érintett 

  önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata. Az Adatkezelés célja  
  Adatkezelő Potenciális munkavállalóinak toborzása, kiválasztása. 
 

5.  Adatkezelő Potenciális munkavállalója önéletrajza és egyéb jelentkezéshez szükséges 
dokumentumok Adatkezelőnek történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a 
jelentkezése során megadott Személyes adatait Adatkezelő a mindenkor hatályos 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja addig 
ameddig Felhasználó ehhez hozzájárulását nem vonja vissza, de legfeljebb az adott 
jelentkezéssel érintett pozíció betöltésétől számított 2 évig. Adatkezelő jogosult az 
Adatkezelő Potenciális munkavállalója által megküldött önéletrajzban és egyéb 
jelentkezéshez szükséges dokumentumokban írt Személyes Adatokat felhasználni a 
Potenciális munkavállaló Adatkezelőnél történő potenciális elhelyezkedését lehetővé 
tévő jövőbeni olyan helyzetben, amikor a Potenciális munkavállaló az Adatkezelő által 
létesíteni kívánt munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
betöltésére Adatkezelő megítélése szerint alkalmas lehet, abból a célból, hogy a 
Személyes adatok lehetővé tegyék Adatkezelő ezen álláspontjának kialakítását és a 
Potenciális munkavállaló közvetlen megkeresését. 

 
6.  Adatkezelő vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból a 
  irodájában és helyiségeiben figyelő kamerákat működtet, illetve létesíthet. A kamerák 
  képfelvételt készíthetnek, amelyeket Adatkezelő megtekinthet és felhasználhat 

  vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból.   
  A felvételeket, ha azok nem kerülnek az e pontban írtak szerint felhasználásra azok 
   elkészültétől számított 72 órán belül törölni kell 
 
XI. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása 

 
1.  Az Adatkezelő1 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú 

döntésével bármikor módosítsa. 
 

2.  A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos 



 

  rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók további beleegyezésének 
  kikérésére nincs szükség 
 

XII. Jogorvoslati lehetőségek 
 
1. A Társaság mindent elkövet annak érdekében, hogy az érintettek által rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat mindenkor a jogszabályoknak megfelelően kezelje. Amennyiben ezzel 
kapcsolatban a felek – azaz az érintett és a Társaság – között mégis vitás kérdések merülnek 
fel, úgy a Társaság javasolja az érintetteknek, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése 
előtt éljenek a Társaságnál benyújtható tiltakozás, panasz lehetőségével. 

 
Jogainak gyakorlásával kapcsolatban a Társaságnál az alábbi módokon lehet eljárni: 
a) postai küldeményben a Társaság székhelyén, illetőleg levelezési címén, 
b) elektronikus levél a info@brancskozosseg.hu e-mail címen. 

 
A Társaság az érintetti jogok gyakorlása körében benyújtott kérelmek, illetőleg panaszok kapcsán 
hozott intézkedésekről haladéktalanul, de a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy (1) 
hónapon belül tájékoztatja az érintettet, mely határidő a kérelem összetettségétől, illetőleg a 
kérelmek számától függően legfeljebb két (2) hónappal meghosszabbítható. A válaszadási 
határidő meghosszabbításáról a késedelem okának megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 
számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a Társaság. 
 
Amennyiben a Társaság úgy dönt, hogy nem tesz intézkedéseket az érintett kérelmére, 
haladéktalanul, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül 
tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett 
panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
 
Az érintett jogaival kapcsolatos tájékoztatást a Társaság díjmentesen biztosítja. Ha az érintett 
kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt túlzó, a 
Társaság – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés 
meghozatalával járó adminisztratív költségekre –, megtagadhatja a kérelem alapján történő 
intézkedést. 
 

2. Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatban panaszt tehetnek a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál mint felügyeleti hatóságnál (cím: 1055 
Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36 1 391 1400; e-
mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). 

 
3. Az érintettek a Társaság, illetőleg – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési 

műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhatnak, ha megítélésük 
szerint a Társaság, illetőleg az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó 
személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban, vagy az Európai 
Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert az érintettek 
– választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt 
indíthatják meg. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ezen esetekben azt, hogy az adatkezelés 
a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Társaság köteles bizonyítani. 
 

 
Budapest, 2022. május 12. 
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