A FLABEG Automotive Gyártó és Kereskedelmi Kft.
általános adatkezelési tájékoztatója
I. rész
Bevezetés
A FLABEG Automotive Gyártó és Kereskedelmi Kft. mint adatkezelő (a továbbiakban: FLABEG Kft. vagy Adatkezelő)
elkötelezett a természetes személyek (a továbbiakban: érintettek) személyes adatainak védelmére, kiemelten
fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását. A FLABEG Kft. a személyes
adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát
garantálja. Az Adatkezelő tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, ennek érdekében készítette a
jelen adatkezelési tájékoztatót, amelyet a FLABEG Kft. honlapján tesz elérhetővé.
A FLABEG Kft. a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján kezeli, összhangban a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban:
GDPR vagy általános adatvédelmi rendelet). A személyes adatok kezelése során az Adatkezelő figyelembe veszi a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke által kiadott állásfoglalásokat, valamint a WP29
munkacsoport és az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) iránymutatásait is és azoknak megfelelően jár el.
A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a FLABEG Kft. adatkezelési tevékenységei tekintetében – a hivatkozott
adatvédelmi jogszabályokkal és saját belső szabályzataival összhangban – meghatározza és közzétegye a személyes
adatok megfelelő kezelésével és a személyes adatok szabad áramlásával kapcsolatos szabályait, valamint ismertesse
a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében tett intézkedéseit.
1. Az Adatkezelő
FLABEG Automotive Gyártó és Kereskedelmi Kft.
székhelye: 4700 Mátészalka, Ipari út 28.
e-mail: HR_Mateszalka@flabeg.com
telefon: 06 44 502 310
webcím: www.flabeg.hu
cégbejegyzés helye, cégjegyzékszáma: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 15-09-066454
adószáma: 12509740-2-15
képviseli: Simon Spangenberg ügyvezető, Takács Zoltán gazdasági igazgató
A FLABEG Kft. mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.
Tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés során törekszik arra, hogy az adatkezelés megfeleljen a jelen
adatkezelési tájékoztatóban, belső szabályzataiban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
2. Kapcsolattartó
Adatvédelemért felelős vezető
 Molnár Mónika HR vezető
 Telefon: 06308506205
 E-mail: monika.molnar@flabeg.com
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3. Közzététel
A jelen adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a FLABEG Kft. alábbi internetes honlapján:
https://www.flabeg.com/hu/
4. Az adatkezelési tájékoztató hatálya
Jelen adatkezelési tájékoztató minden olyan természetes személyre vonatkozik, akiknek az adatait a FLABEG Kft.
kezeli, beleértve az Adatkezelő tisztségviselőit és alkalmazottjait is. Nem terjed ki ugyanakkor az Adatkezelőnek a
munkaviszonnyal közvetlenül összefüggő adatkezeléseire, amelyekre vonatkozóan külön munkáltatói adatkezelői
tájékoztató kerül kibocsátásra.
Jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő adatkezelési tevékenységére általános jelleggel érvényes, ugyanakkor
az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy speciális esetekben, kisebb számú érintettre vonatkozóan külön adatkezelési
tájékoztatásokat is kiadjon.
A jelen általános adatkezelési tájékoztató a visszavonásáig érvényes.
II. rész
Jogszabályok, elvek
1. Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok











GDPR (általános adatvédelmi rendelet) - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE
(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről) (a
továbbiakban: GDPR vagy Általános Adatvédelmi Rendelet);
Adatvédelmi törvény - Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.
törvény;
Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/58/EK IRÁNYELVE (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési
ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről ("Elektronikus
hírközlési adatvédelmi irányelv").

2. Az adatkezelés alapelvei


Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatok kezelését jogszerűen és
tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Ennek megfelelően az Adatkezelő
- folyamatosan biztosítja belső szabályainak az adatvédelmi jogszabályokkal való összhangját, az
azoknak való megfelelőségét;
- alkalmazottai munkájuk során személyes adatot kizárólag jogszabály által meghatározott
jogalapokon, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve és azokat alkalmazva
kezelhetnek;
- alkalmazottai által kezelt személyes adatok magáncélra történő felhasználása tilos;
- törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő belső szabályai, tájékoztatásai és
kommunikációja könnyen hozzáférhetőek és közérthetőek legyenek, azokat világosan és egyszerű
nyelvezettel fogalmazzák meg.
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A célhoz kötöttség elve: az Adatkezelő személyes adatot kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű
célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet. Az adatkezelésnek minden
szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának.
Az adattakarékosság elve: az Adatkezelő által a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig csak
olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél
elérésére alkalmas.
A pontosság vagy adatminőség elve: az adatkezelés során az adatok pontosságát, teljességét és
naprakészségét biztosítani kell. A hibás, hiányos vagy időszerűtlen adatot helyesbíteni és erről mindazokat
értesíteni kell, akiknek az adat továbbításra került.
A korlátozott tárolhatóság elve: az érintettek kizárólag az adatkezelés céljának eléréséig lehetnek
azonosíthatók, kivéve a közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatás, valamint a statisztikai célú
adatkezelés esetén.
Az adatbiztonság elve: az Adatkezelő az adatkezelés során arra alkalmas technikai és szervezési - így
különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével
vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító - intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok
megfelelő biztonságát.
Az elszámoltathatóság elve alapján az Adatkezelő felelős az alapelveknek való megfelelésért és a megfelelés
igazolásáért.
III. rész
Definíciók















Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ, különösen az érintett neve, azonosító jele, a vele
kapcsolatos szám, helymeghatározó adat vagy online azonosító, valamint a természetes személy fizikai,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező,
amely alapján a természetes személy azonosítható;
különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz
- a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más
világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vagy szexuális
irányultságra vonatkozó személyes adat,
- a genetikai adat, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adat, az egészségügyi
adat, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint
- a bűnügyi személyes adat;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján
jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely
a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit érintettállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás
vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
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 adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő
szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi,
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő
nevében személyes adatokat kezel;

3








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;
címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely
részére az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó személyes adatot hozzáférhetővé tesz;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel,
akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatokkezelésére irányuló
műveleteket végeznek;
harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységei során, valamint jelen adatkezelési tájékoztatóban a FLABEG Kft. az
Infotv.-ben és a GDPR-ban meghatározott fogalmakat használja.
IV. rész
Személyes adatok kezelése
1. Az érintett személy hozzájárulása
Hozzájáruláson alapuló adatkezelésre akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő
cselekedettel, például írásbeli nyilatkozattal (ideértve az elektronikus úton küldött írásbeli kötelezettségvállalást is)
vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja személyes
adatainak kezeléséhez. A hallgatás vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak. Hozzájárulásnak minősül
ugyanakkor, ha valamely felhasználó az elektronikus szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai
beállításokat hajt végre, vagy olyan nyilatkozatot, illetve cselekedetet tesz, amely az adott összefüggésben az érintett
személy hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez egyértelműen jelzi. Ha az érintett a hozzájárulását olyan
írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a
más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell közölni.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet
erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonása ugyanolyan egyszerű módon történhet, mint annak megadása.
A különleges adatok kezelése tilos, kivéve, ha az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok
egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

2. Cookie-k (sütik) kezelése
Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk arról, hogy internetes honlapunkon milyen cookie-kat (sütiket) használunk, e
technológia milyen szerepet játszik abban, hogy honlapunk látogatásakor szándékaink szerint a legjobb élményt
nyújthassuk a felhasználóknak, illetve ismertessük, hogy milyen döntési lehetőségei vannak, a sütibeállításokkal
kapcsolatban.
Mik azok a cookiek (sütik)?
A cookie (a továbbiakban: süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz
merevlemezén tárolódik a sütiben beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a
webkiszolgálónak). A honlapok sütiket használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos
információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések stb.), illetve a személyes
beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a
felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében. A sütiknek igen sokféle
feladatuk van, így például lehetővé teszik, hogy az oldalak között hatékonyan tudjon navigálni, megjegyzik a
felhasználó beállításait, illetve általánosságban is javítják a felhasználói élményt.
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A sütik hasznosak, mert ezek segítségével ismerik fel a holnapok a felhasználó eszközét. A sütikről további
információkat találhat a következő helyeken: www.allaboutcookies.org vagy www.youronlinechoices.eu.
A „süti” fogalma valójában számos technológiát takar, ezek közé tartoznak a következők:


mobileszköz-azonosítók,



pixel tagek (honlapokon vagy e-mailekben elhelyezett átlátszó grafikus képek, amelyek azt jelzik, hogy
megtekintettek egy oldalt vagy egy emailt),



asztali szoftverekben vagy mobileszközökön alkalmazott webes tárolások.

Az egyik szempontrendszer szerint a sütik két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó
sütik”. Mindkét süti típus esetén azok addig kerülnek tárolásra a böngészőben, amíg a felhasználó nem törli azokat.




A “munkamenet sütiket” (session cookies) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen
tárolja, mindaddig, amíg a felhasználó el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek,
hogy információt jegyezzen meg, így a honlap látogatónak nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az
adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére
korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A
munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató
számítógépéről.
A “maradandó sütik” (persistent cookies) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen,
notebookon vagy mobileszközön. E sütik segítségével a honlap felismeri a visszatérő látogatót. A maradandó
sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak a látogató azonosítására, így
minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail –
a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és
csak a kiszolgáló adatbázisában tárolt összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az
ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, tehát
előfordulhat, hogy valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban belép egy webáruházba, és
távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva
illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében.

A felhasználó hogyan engedélyezheti, vagy tilthatja le a sütiket?
Böngészősütik
A legtöbb internetes böngésző (pl. MS Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Opera)
automatikusan elfogadja a sütiket, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani.
Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a sütikkel
kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben semmilyen sütit nem kíván engedélyezni a honlapunkról, módosíthatja a
webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött sütikről, vagy egyszerűen elutasíthat minden sütit.
Bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja az általunk használt sütikre vonatkozó hozzájárulását. Ha a továbbiakban
már nem szeretne sütiket fogadni, webböngészője beállításaiban elfogadhatja, elutasíthatja és törölheti az eltárolt
sütiket. Ehhez kövesse a böngésző által megadott utasításokat (ezek általában a „Súgó”, az „Eszközök” vagy a
„Szerkesztés” menüpontban találhatók).
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a böngésző beállításaiban a felhasználó elutasítja a sütiket, előfordulhat, hogy a
honlapunk bizonyos funkciói a továbbiakban nem lesznek elérhetőek a számára. További információkért keresse fel
a következő weboldalt: www.allaboutcookies.org.
Mobilazonosítók
A felhasználók mobilkészülékének operációs rendszere további lehetőséget biztosíthat az érdeklődésalapú
hirdetések lemondásához, illetve a mobilazonosítók alaphelyzetbe állításához. Alkalmazhatják például (iOSeszközökön) a „Hirdetések nyomon követésének korlátozása” vagy (Androidon) a „Leiratkozás az érdeklődésalapú
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hirdetésekről” beállítást, amelynek segítségével korlátozhatják, hogy az alkalmazások használatára vonatkozó
információkat az érdeklődési körüknek megfelelő célzott hirdetések megjelenítésére használják fel.

Közösségi hálózati sütik
Honlapunkon a felhasználók néhány közösségi hálózat funkcióit is megtalálhatják. Ezekhez a funkciókhoz
olyan működési elv tartozik, amely képes a sütik olvasására, illetve bizonyos esetekben a közösségi hálózatok
sütijeinek a felhasználók eszközén való elhelyezésére. Ezek a sütik lehetővé tehetik személyre szabott reklámok
küldését. Adatkezelőként nincs hozzáférésünk ezekhez a sütikhez és az általuk begyűjtött adatokhoz, ennek ellenére
azonban szeretnénk honlapunk felhasználóit tájékoztatni ezekről az elemekről. Honlapunkon a Facebook, az
Instagram, a YouTube és a Linkedin szolgáltatók közösségi sütijei jelenhetnek meg.

Tekintse át azokat a sütiket, amiket honlapunk használ!
Adatkezelés
jogalapja

Süti típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Az egyes sütik típusoktól függően - a
következők lehetnek:
Működéshez
Jogi
 Munkamenet süti a
elengedhetetlenül
kötelezettség
munkamenet végéig,
Honlapunk alapvető
szükséges olyan sütik,
teljesítése:
működésének biztosítása  1 perc
melyek nélkül a honlap Ekertv.13/A. §
 30 mp-től 1 évig
használata nem lehetséges. (3) bekezdése.
 24 óra
 90 nap
 2 év

Statisztikai, működést
fejlesztő és hirdetést
támogató sütik

Süti azonosító



session_ID

Az egyes süti típusoktól
függően a következők
A látogatóinkkal
kapcsolatos információ lehetnek:
gyűjtés annak érdekében,  Munkamenet sütik: a
 Google Analytics sütijei
munka-menet végéig,
Az érintett
hogy hogyan használják
 Facebook konverziós
hozzájárulása honlapunkat továbbá, hogy  1 perc
remarketing kód
 30 mp-től 1 évig
minél relevánsabb
hirdetéseket tudjunk
 24 óra
számukra ajánlani.
 90 nap
 2 év

és

Hivatkozások és linkek
A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem mi üzemeltetünk, csupán a látogatók tájékoztatását
szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és
biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési
tájékoztatóit, mielőtt az adott oldalakon az adatait bármilyen formában megadná.
Időnként változtatásokat hajthatunk végre a sütik kezelésére vonatkozó szabályainkban. Ha lényeges
változtatásokat hajtunk végre, arról külön előzetes tájékoztatást adunk Önnek.
3. Facebook
Az Adatkezelő elérhető a Facebookon Flabeg Kft. - Hungary néven.
Az említett Facebook oldalon található üzenő fal közzétett hírfolyamára a facebook felhasználó az oldalon található
„like”/„tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/„nem tetszik” linkre kattintva
iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
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Az adatkezelés célja: Az érintett tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, a minket érintő hírekről,
valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.
Az adatkezelés időtartama: Híreink kizárólag addig jelennek meg az érintett hírfolyamán, ameddig azt az érintett
szeretné.
A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és
szabályzatból, a https://www.facebook.com/about/privacy/update címen kaphat.
4. Kapcsolatfelvétel
Az érintett bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, facebookon keresztül, telefonon, postai
úton, személyesen). Ilyen esetben a velünk megosztott személyes adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását
vélelmezzük.
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
A kezelt személyesadat-kategóriák: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím
Az adatkezelés időtartama: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés vagy panasz
megválaszolását követően töröljük. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az
Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azokat archiváljuk, és
– a minden esetben egyedileg vizsgált – szükséges ideig tároljuk.
5. Munkaerő-toborzás
Az adatkezelés leírása: az adatkezelés a reménybeli új munkavállalók adatkezelésére vonatkozik mindaddig, amíg a
kiválasztási folyamat tart. A kiválasztási folyamat végeztével ez az adatkezelési cél megszűnik. A felvételt nem nyert
pályázók adatait rendszereinkből haladéktalanul töröljük, kivéve, ha az érintett megadja hozzájárulását személyes
adatainak további kezelésére egy későbbi foglalkoztatási szerződés reményében.
Az adatkezelés célja: új munkavállalók kiválasztása és felvétele
Az adatkezelés jogalapja:




Az érintett ráutaló magatartással tett önkéntes hozzájárulása. Ráutaló magatartás, hogy érintett jelentkezett
az álláshirdetésre és/vagy elküldte az önéletrajzát. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását bármikor
visszavonhatja, ebben az esetben a munkaerő-felvételi folyamat megszakad, az adatkezelést megszüntetjük
és adatait töröljük.
VAGY
Jogos érdek jogalap, amennyiben adatait egy közvetítő cégtől kaptuk meg (az Adatkezelő jogos érdeke, GDPR
6. cikk (1) f) pont). Tájékoztatjuk, hogy az ilyen adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat, ebben az esetben a
munkaerő-felvételi folyamat megszakad, az adatkezelést megszüntetjük és adatait töröljük.

A kezelt személyes adat kategóriák: név, e-mail cím, pályázó által megadott személyes adatok
Az adatkezelés időtartama:
 Hozzájárulás jogalap esetén: az adatkezelés addig tart, amíg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja,
illetve az adatkezelési cél megszűnéséig (pl.: a kiválasztási folyamat lezárul, az adatkezelésre meghatározott
idő eltelt) – amelyik előbb következik be.
 Jogos érdek jogalap esetén: az adatkezelés addig tart, amíg az érintett be nem jelenti tiltakozását az
adatkezelés ellen, illetve az adatkezelési cél megszűnéséig (pl.: a kiválasztási folyamat lezárul, az
adatkezelésre meghatározott idő eltelt) – amelyik előbb következik be.
A hozzájárulás visszavonásának, illetve az adatkezelés elleni tiltakozás bejelentésének módja: hozzájárulását, illetve
tiltakozását az érintett írásban a HR_Mateszalka@flabeg.com e-mail címre küldött elektronikus üzenetben vagy
postai úton a FLABEG Kft. 4700 Mátészalka, Ipari út 28. szám alatti székhelyére küldött levélben jelentheti be, illetve
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- személyazonosságának megfelelő igazolásával – a felelős HR munkatársnál vagy az Adatkezelő adatvédelmi felelős
vezetőjénél szóban is visszavonhatja.
6. Jogi személyek közti szerződések megvalósításában résztvevők, kapcsolattartók
Az adatkezelés leírása: az Adatkezelő és más jogi személy között megkötött szerződés teljesítése során általában
szükséges a szerződő fél (vállalat, egyéb szervezet) kijelölt munkavállalóinak vagy megbízott képviselőinek,
alvállalkozóinak személyes adatait kezelni a szerződés végrehajtása érdekében.
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a jogi személyek közötti szerződés teljesítése, üzleti kapcsolatok fenntartása
érdekében, illetve az Adatkezelőnél végzett tevékenység esetében az adatkezelő biztonsági érdekeinek védelme.
Az adatkezelés jogalapja: Jogos érdek jogalap (az Adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) f) pont). Az ilyen
adatkezelés ellen az érintett bármikor tiltakozhat, ebben az esetben egyeztetünk az érintett munkáltatójával
(megbízójával, kijelölőjével) és az egyeztetés alapján döntünk a tiltakozás elfogadásáról vagy elutasításáról. Elutasítás
esetében az érintett jogorvoslati lehetőséggel élhet.
A kezelt személyesadat-kategóriák: név, cégnév, beosztás, céges e-mail cím, céges telefonszám.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés addig tart, amíg az érintett be nem jelenti tiltakozását az adatkezelés ellen
és azt az Adatkezelő elfogadja, vagy amíg az adatkezelési cél meg nem szűnik (a szerződés teljesítésre került).
7. Kamerás megfigyelés
Az Adatkezelő bizonyos helyeken (pl. porta, épületek bejáratai, gyártócsarnok) kamerás megfigyelő rendszereket
üzemeltet a személy- és vagyonbiztonság biztosítása érdekében.
A kamerás megfigyelést a helyszínen piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.
A kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást az adott helyszínen, külön írásbeli
tájékoztató útján kaphat.
8. Látogatók nyilvántartása
Az Adatkezelő bizonyos telephelyekre látogató személyek adatait rögzíti a személy- és vagyonbiztonság biztosítása
érdekében.
A látogatók nyilvántartásához kapcsolódó adatkezelésről bővebb tájékoztatást az adott helyszínen kaphat.
9. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Az Adatkezelő NEM végez automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást az adatkezelései során.
V. rész
Az adatkezelés biztonsága
1. Technikai és szervezési intézkedések
A FLABEG Kft. a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az
érintettek adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt
informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló
képességét. Ennek érdekében a FLABEG Kft. informatikai eszközöket, így különösen tűzfalakat, titkosítást, fizikai
védelmi eszközöket használ rendszereiben, továbbá fizikai védelemmel látja el mindazon helyszíneket, ahol az adatok
hozzáférhetők. A FLABEG Kft. az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor
tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely
a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a FLABEG
Kft.-nek.
2. Adatvédelmi incidens
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Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat
okozhat az érintett természetes személyeknek. Az incidens következtében elveszthetik a személyes adataik feletti
rendelkezési jogukat vagy egyes jogaik korlátozásra kerülhetnek, hátrányos megkülönböztetést, személyazonosságlopást vagy a személyazonossággal való visszaélést követhetnek el az érintettel szemben.
A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége
keletkezik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) mint felügyelő hatóság felé. A FLABEG
Kft.-nek indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a
tudomására jutott, – meg kell tenni a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve akkor, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személy jogait tekintve. Az érintett személyt késedelem nélkül
tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira
és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. Az adatvédelmi
incidensek kezelésére a FLABEG Kft. külön szabályzattal rendelkezik, amelyet az érintett kérésére az Adatkezelő
köteles az érintett részére átadni annak megismerése céljából.
VI. rész
Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek
A. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
1. A tájékoztatás kéréshez való jog (hozzáférés joga)
Bármely érintett tájékoztatást kérhet a FLABEG Kft.-től arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, továbbá, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célra, milyen forrásból,
mennyi ideig kezeli; kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy
kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi
szervezeteket.
Az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell
küldeni.
2. A helyesbítéshez való jog
Bármely érintett kérheti bármely adatának módosítását vagy kiegészítését. Erről az érintett kérelmére
haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül intézkedni kell és a helyesbítés végrehajtásáról a megadott
elérhetőségre az érintettnek tájékoztatást kell küldeni.
3. A törléshez (elfeledtetéshez) való jog
Bármely érintett kérheti adatának törlését, ha
a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az FLABEG Kft. kezelte;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre;
d) az érintett személyes adatait a FLABEG Kft. jogellenesen kezelte;
e) az érintett személyes adatait a FLABEG Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre
tájékoztatást kell küldeni.
4. A zároláshoz, korlátozáshoz való jog
Bármely érintett kérheti adatának zárolását, ha
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a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c) a FLABEG Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
– adatvédelmi érdekmérlegelés útján - megállapításra nem kerül, hogy a FLABEG Kft.-nek az adatkezeléshez
fűződő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
Az érintett kérelmére a zárolást, illetve a korlátozást haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül végre kell hajtani
és az érintett megadott elérhetőségére tájékoztatást kell küldeni.
5. A tiltakozáshoz való jog
Bármely személy az Adatkezelő megadott elérhetőségein tiltakozhat a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen.
Ebben az esetben a FLABEG Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül
meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre
az érintettnek tájékoztatást kell küldeni.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett kérheti a FLABEG Kft.-től, hogy a rá vonatkozó, az érintett által a FLABEG Kft. rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán
vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jogának
gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az FLABEG Kft. az érintett kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott
elérhetőségre küldött levélben értesíti.
7. Hozzájárulás visszavonása
Az érintettnek a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén joga van hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen
visszavonni.
Az érintett a számára biztosított jogokat a jelen tájékoztatóban a FLABEG Kft. elérhetőségeiként megjelölt helyek és
módok bármelyikének használatával gyakorolhatja.
B. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a FLABEG Kft. a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos
adatvédelmi követelményeket, akkor
- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (cím: 1055 Budapest, Falk
Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 1/391-1400, honlap:
www.naih.hu), vagy
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- lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az
esetben az érintett szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes
lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. Az érintett a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosagkereso oldalon. A perbe a NAIH az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
VII. rész
Adatfeldolgozás, adattovábbítás
1. Adatfeldolgozók
Az alábbi adatkezeléseknél az Adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tevékenység

Név / Cégnév

Utazásszervezés

American Express

IT szolgáltatások

Flabeg
Automotive
Holding GmbH

Őrzés, védelem

DHTS Zrt.

Telekommunikáció

Magyar Telekom Nyrt.

Székhely
1133 Budapest, Váci út
76.
90441
Nürnberg,
Waldausstrasse 13.
1038 Budapest,
Szentendrei út 224226.
1013
Budapest,
Krisztina krt. 55.

Elérhetőség
budapestbtc@amexgbt.com
info@flabeg.com
titkarsag@dhts.hu

ugyfelszolgalat@t-mobile.hu

2. Adattovábbítás
Az Adatkezelő kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók felé továbbítja az érintettek
személyes adatait és csak abban az esetben, ha az az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges.
A FLABEG Kft. az Európai Unión kívüli harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet felé nem továbbít adatokat.
Amennyiben az adattovábbítás ennek ellenére a későbbiekben mégis szükségessé válik, a FLABEG Kft. csak a GDPR
és a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban továbbít személyes adatot harmadik országban (nem EGT
tagállamban) székhellyel rendelkező más adatkezelők részére.
A FLABEG Kft. jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen kezelt személyes adatot
az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve hatósági
határozat kötelezi.
VIII. rész
Az adatkezelési tájékoztató módosítása
A FLABEG Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen általános adatkezelési tájékoztatót - az adatkezelés célját és jogalapját
nem érintő módon - egyoldalúan, időbeli korlátozás nélkül módosítsa. Az adatkezelési tájékoztató módosítása
elsősorban a jogszabályi megfelelés érdekében szükséges.
Az Adatkezelő az esetleges változásokról kellő időben és módon értesíti az adatkezeléssel érintetteket.
Mátészalka, 2022. január 17.
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