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Az adatkezelési tájékoztató célja
A GAL Mérnöki Iroda Kft. (1139 Budapest, Tahi utca 24. a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő)
mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Kötelezettséget
vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban
és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió által megfogalmazott
meghatározott elvárásoknak.
A GAL Mérnöki Iroda Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek, illetve
az esetleges változások folyamatosan elérhetők a www.gal-mi.hu címen.
A GAL Mérnöki Iroda Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.
A tájékoztatóval kapcsolatos esetleges kérdéseket a +36 1 3208 183 telefonszámon, vagy az
iroda@gal-mi.hu e-mail címen fogadjuk magyar és angol nyelven, és 30 napon belül megválaszoljuk.
A GAL Mérnöki Iroda Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében,
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A GAL
Mérnöki Iroda Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A GAL Mérnöki Iroda Kft. személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése
érdekében kezel, az általa kezelt személyes adatokat magáncélra semmilyen körülmények között
nem használja fel.

A GAL Mérnöki Iroda Kft. a következőkben ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
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Az adatkezelő adatai

2.1.

A cég adatai
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Telefonszám:
E-mail:

2.2.

GAL Mérnöki Iroda Kft.
1139 Budapest, Tahi utca 24.
01-09-720827
13142665-2-41
(+36 1) 320 8183
iroda@gal-mi.hu

Adatkezelésért felelős személyek
A cégnél az adatkezelésért felelős személyek:
• Kiss Artúr – ügyvezető
• Horváth Andrea – pénzügyi és minőségirányítási vezető
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A kezelt személyes adatok köre
3.1.

Munkavállaló személyes adatai
A GAL Mérnöki Iroda Kft. a következő személyes adatokat gyűjt(het)i és tart(hat)ja nyilván a
munkavállaló munkaviszonyának kezdő napjától:
• használt név, születési név
• születési hely és idő
• anyja neve
• állampolgárság
• lakcímek
• azonosító jelek (adóazonosító jel, adószám, TAJ szám, tagsági számok, nyugdíjas törzsszám)
• okmányok azonosító száma (Szig., lakcímkártya, jogosítvány, képzettséget igazoló okmány)
• elérhetőség (telefonszám, e-mail cím)
• adókedvezmények igénybevétele esetén házastárs, illetve gyermekek adatai, tartós
fogyatékosság kedvezményének igénybevételéhez szakorvosi igazolás adatai
• üzemorvosi vizsgálat eredményeként kiadott igazolás, kizárólag a munkakör betöltésének
alkalmasságáról.
• bankszámlaszám (munkabér átutalás esetén)
• munkáltatói hozzájárulás nyújtása esetén szükséges adatok (önkéntes nyugdíjpénztári vagy
egészségpénztári azonosítók, diákhitel, illetve albérleti adatok)
• saját gépkocsi adatai (saját gk. használati költség fizetése esetén)
• munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
• bérfizetéssel, egyéb juttatásokkal kapcsolatos adatok
• munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása
alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
• a munkaviszony megszűnésének módja, indokai

A GAL Mérnöki Iroda Kft. fenti adatokból az adott munkavállaló nyilvántartásához
elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli, illetve munkavállalóiról érzékeny adatokat nem gyűjt
és nem tart nyilván.
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A kezelt személyes adatok köre

3.2.

Álláspályázatra jelentkezők személyes adatainak kezelése
Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra, illetve
kiírt álláspályázat nélkül jelentkezzenek a hirdetésben meghatározott úton vagy módon (pl.
elektronikus vagy papír alapon). Az érintettek köre: minden természetes személy, aki valamilyen
munkakör létesítése céljából jelentkezik.
A kezelt adatok köre és célja:
• név (azonosítás)
• szül. hely, idő (azonosítás)
• megpályázott munkakör neve (jelentkezés beazonosításához szükséges)
• különleges adat (csak akkor, ha az a munkakör betöltéséhez szükséges)
• tapasztalatok – korábbi munkahely neve és az ott eltöltött időszak (munkakör betöltésének
elbírálásához szükséges a munkatapasztalat)
• tapasztalatok, készségek (munkakör betöltésének elbírálásához szükséges)
• iskolai végzettség (munkakör betöltésének elbírálásához szükséges az iskolai végzettség)
• idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és ismeret foka (munkakör betöltésének elbírálásához
szükséges az idegen nyelv ismeret)
• csatolt önéletrajz egyéb adatai (csak releváns adatok)
• csatolt motivációs levél (munkakör betöltésének elbírálásához szükséges a motivációs levél)
• az érintettek kifejezett hozzájárulása, fenti adatoknak a jelentkezést követő 3 évig történő
kezeléséhez, ha az érintett nem nyer felvételt (ki nem választás esetén történő adatkezelés
jogalapjához szükséges)

Az adatkezelés célja a jelentkezés munkakör betöltésére, valamint a kapcsolattartás.
Adatkezelés időtartama: A jelentkező kifejezett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 3 év
leteltéig, vagy az érintett időközben tett törlési igényéig. Adatközlés harmadik fél irányába nem
történik.

3.3.

Weboldalon történő regisztráció során megadandó személyes adatok
A GAL Mérnöki Iroda Kft. weboldalán nincsen lehetőség regisztrálásra, így ilyen módon személyes
adatokat nem gyűjt.
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A kezelt személyes adatok köre

3.4.

Szerződéses partnerek
A GAL Mérnöki Iroda Kft. szerződéses partnereinek adatait kezeli a velük megkötött szerződés
hatékony teljesítése, valamint a szerződött féllel történő üzleti kapcsolattartás céljából. A
szerződések teljesítése során a GAL Kft. az alábbi személyes adatokhoz fér hozzá, kapcsolattartók
részéről:
• Név
• telefonszám
• céges email-cím
• IP címek

A szerződésben megjelenő személyes adatok jogszabályban előírt kezelésének időtartama: a
szerződés aláírását követő 10 év. Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek.
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Technikai adatok
4.1.

Adatvédelem
A személyes adatok védelme, biztonsága érdekében a GAL Mérnöki Iroda Kft. belső szabályozási
(adat-és titokvédelem, információbiztonság, hozzáférési jogosultságok stb.), szervezési, műszaki,
oktatási intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságáról.
IT biztonsági infrastruktúrát alkotó technológiákat pl. biztonsági hozzáférés-szabályozásokat,
jogosultságkezelést, mely a munkavégzéshez szükséges mértékre korlátozzák a hozzáférési
jogosultságokat az egyes munkavállalók esetében, továbbá jelszó alapú hozzáféréseket, titkosított
tárterületen történő adattárolást alkalmazunk.
Egyes kockázatok (pl. adathalász levelek, vírusok, kémprogramok stb.) elleni védelem céljából
szűrőprogramok kerülnek alkalmazásra. Ezen alkalmazásoknak esetenként következménye lehet pl.
kívülről érkező magánlevelek szűrőprogram általi megállítása is.
A GAL Mérnöki Iroda Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
• változatlansága biztosított (adatintegritás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A GAL Mérnöki Iroda Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés ellen.
A GAL Mérnöki Iroda Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik
az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A cég minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított
legfeljebb 10 év elteltével töröl, a telefonbeszélgetésekről felvételt nem készít.

A GAL Mérnöki Iroda Kft. az adatkezelés során megőrzi
• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel
kapcsolatos eszközök
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Technikai adatok

4.2.

Papíralapú adatok védelme
A papíralapú adatok védelméről cégünk a papírhasználat minimalizálására való törekvéssel,
valamint az adathordozókhoz (dossziék) való hozzáférés korlátozásával gondoskodik.
Az ebbe a kategóriába tartozó adathordozókhoz történő hozzáférésre az alábbi személyek
jogosultak:
• Kiss Artúr - ügyvezető
• Horváth Andrea – pénzügyi vezető
• Tapuska Krisztián – műszaki vezető

4.3.

Adattárolásra alkalmas céges eszközök magáncélú használata
A GAL Mérnöki Iroda Kft. dolgozóinak törekednie kell rá, hogy az adattárolásra is alkalmas céges
eszközöket csak a legszükségesebb mértékben használják magáncélra. A magáncélú használat során
az eszközökön rögzítésre kerülő, nem céges felhasználású adatok kezelése a magáncélú felhasználó
felelőssége. Amennyiben ilyen jellegű adat a szabályoknak megfelelően a cég számára kezelendővé
válna, azt haladéktalanul töröljük.

4.4.

Cookie-k (Sütik)

4.4.1. A sütik feladata
• információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről
• megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek, így nem kell
újra begépelni őket
• megkönnyítik a weboldal használatát
• minőségi felhasználói élményt biztosítanak

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit
(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban
elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális
látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

4.4.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a GAL
Mérnöki Iroda Kft. weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat.
Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző
bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt
más eszközről.
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Technikai adatok

4.4.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
A GAL Mérnöki Iroda Kft. weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is.
A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a GAL Mérnöki Iroda Kft.
információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az
adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen
sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak
böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. A mérési adatok kezeléséről
részletes felvilágosítás található az alábbi linken: http://www.google.com/analytics.
A GAL Mérnöki Iroda Kft. rendelkezik Facebook oldallal is. Az ezen oldalon keresztül az oldal
látogatóitól megszerezhető adatok kezelője a Facebook.
A Facebook adatkezelési szabályzata hozzáférhető a következő linken:
https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation.
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A kezelt adatok felhasználása, megőrzése
A GAL Mérnöki Iroda Kft. által kezelt adatok tervezett felhasználása, megőrzési ideje az alábbi
táblázatban található:

Adatkezelés neve

Felhasználása

Jogalap

Megőrzési idő

Munkavállalók személyes Bérszámfejtés és
adatai
törvényileg előírt
adatszolgáltatások

Hozzájárulás / Jogi
kötelezettség
teljesítése

Hatályos
jogszabályok szerint

Partnerek (jogi személy)
megbízottainak
személyes adatai

Szerződések, ajánlatok
partnerekkel történő
kapcsolattartás

Szerződés teljesítése
/ Jogos érdek
GDPR 6. cikk (1) bek.
f) pont

10 év

Számlázás

Számviteli bizonylat
kiállítása

Jogi kötelezettség
teljesítése, GDPR 6.
cikk (1) bek. c) pont.

10 év, de legalább a
hatályos
jogszabályok szerint

Álláspályázatra
jelentkezők személyes
adatai

munkakör betöltésének Hozzájárulás
elbírálása

munkakör betöltése
utáni 3 év

Munkavállalók érzékeny
adatai (SARS-CoV-2
védettség)

Biztonságos
munkakörnyezet
fenntartása

védettség
fennállásának utolsó
napja

Jogos érdek,
GDPR 6. cikk (1) bek.
c) és d) pont
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Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
Az általános adatkezelési irányelveknek megfelelően a GAL Mérnöki Iroda Kft. tevékenységének
adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, törvényi felhatalmazáson illetve jogszabályban
meghatározott más jogalapon (pl. jogos érdek) alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló
adatkezelések esetében az érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában
visszavonhatják.
Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását,
továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.
Felhívjuk a GAL Mérnöki Iroda Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját
személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Cégünk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
(Infotv.)
• 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 rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet, GDPR)
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
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Az adatok tárolási helyei
Az adatkezelés elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.
A Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyén és
adatfeldolgozóinál találhatók meg.
A papír alapú dokumentumok (munkaszerződések, nyilvántartások, bevallások, stb.) fizikai tárolási
helye a cég székhelye.
Elektronikus adatok őrzési helye a cég telephelye.
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Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre
A GAL Mérnöki Iroda Kft, mint adatkezelő, tevékenysége ellátásához az alábbi nem nevesített
Adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Kft-vel
kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint járnak el. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját
követően a részükre továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által
előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot
tesznek Prosperátor Kft. részére. A Társaság tevékenysége végzése során folyamatosan ellenőrzi az
Adatfeldolgozók munkáját.

Könyvviteli szolgáltató (adattovábbító)
A GAL Mérnöki Iroda Kft. az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez szerződéses külső
szolgáltatót vesz igénybe, aki adatfeldolgozás céljából megkapja a cég szerződés partnereinek
számlázási adatait, valamint munkatársainak bér és járulékutaláshoz, valamint foglalkoztatáshoz
szükséges személyes adatait is. Az adatátadás célja a Társaság adó és számviteli kötelezettségeinek
teljesítése.

Egészségügyi szolgáltató (adatkezelő)
A GAL Mérnöki Iroda Kft. a munkaalkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez teljesítéséhez szerződéses
külső szolgáltatót vesz igénybe, aki munkavállalóinak alkalmassági vizsgálatait elvégzi. Az
üzemorvosi vizsgálat eredményeként kiadott igazolás kizárólag a munkakör betöltésének
alkalmasságát jelzi.

Tárhelyszolgáltató (adatfeldolgozó)
Cégünk a honlap és a levelezési környezet biztosítása érdekében adatfeldolgozót vesz igénybe,
amellyel szerződéses kapcsolatban állunk és kizárólag tárhely-, domain és e-mail szolgáltatást
biztosít. Ennek keretében végzett tevékenysége során a GAL Mérnöki Iroda Kft. rendszereihez
közvetlen hozzáféréssel nem rendelkezik.

Pénzügyi szolgáltató (adatfeldolgozó)
A GAL Mérnöki Iroda Kft. pénzügyi kötelezettségei teljesítéséhez pénzügyi szolgáltatót vesz
igénybe, átutalásainak, illetve beérkező utalásainak kezeléséhez.
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Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

9.1.

Tájékoztatáshoz való jog
A GAL Mérnöki Iroda Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek
részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi
információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető
és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

9.2.

Az érintett hozzáféréshez való joga
Bármely érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai
• az érintett személyes adatok kategóriái
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
• az adatforrásokra vonatkozó információ
• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott
logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel
bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 naptári napon belül adja meg a
tájékoztatást.

9.3.

Helyesbítés joga
Az érintett írásban kérheti a GAL Mérnöki Iroda Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes
adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
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Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

9.4.

Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a GAL
Mérnöki Iroda Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja
• az érintett tiltakozik a z adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges az alábbi okokból:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
•

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése

• közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából
• a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból, közérdek alapján
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

9.5.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a GAL Mérnöki Iroda Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az érintett 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.
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Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a 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.

9.6.

Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

9.7.

Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt 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.

9.8.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

9.9.

Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, amennyiben ez törvényi
előírásba nem ütközik.

9.10. Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az
ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím)
vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes
törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket
megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Hatóság
székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Adatkezelési tájékoztató | Verzió: 3 | 2021.03.01.
GAL Mérnöki Iroda Kft. | H-1139 Budapest, Tahi utca 24. | (+36) 1 320-8183 | iroda@gal-mi.hu | www.gal-mi.hu

17/20

Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

9.11. Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:
Levelezési cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Honlap:

1055 Budapest, Falk Miksa u 9-11.
1363 Budapest, Pf.: 9.
+36 1 391 1400
+36 1 391 1410
ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu

9.12. Adatvédelmi hatásvizsgálat
Adatvédelmi Hatásvizsgálatot új technológiák bevezetésénél szükséges végezni.
• A Kft. tevékenységére az alábbi tevékenységek nem vonatkoznak
• profilalkotás és automatikus döntéshozatal;
• közterületek és/vagy belső területek megfigyelése;
• érzékeny adatok kezelése;
• magas kockázatú adatok feldolgozása;

9.13. Adatvédelmi incidens
Amennyiben olyan adatvédelmi incidens történik, mely valószínűsíthetően magas kockázattal jár az
érintettek jogaira és szabadságaira nézve, a GAL Mérnöki Iroda Kft. indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről. Ennek során a kiadott tájékoztatásban
világosan és közérthetően ismertetésre kerül az adatvédelmi incidens jellege, a várható
következmények, az incidenskezelés lépései és a kapcsolattartás módja.
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Egyéb rendelkezések
Jelen szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk írásbeli
tájékoztatást.
A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg
jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása,
illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A GAL Mérnöki Iroda Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok
körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az adatkezeléssel kapcsolatos megkereséseket magyar vagy angol nyelven fogadunk, és válaszolunk
meg.
A GAL Mérnöki Iroda Kft. biztonságos harmadik országba történő adattovábbítás esetén a GDPR
hatálya alá eső országokra vonatkozó rendelkezéseket tekinti irányadónak, egyéb országok
esetében pedig egyedi elbírálással, különös gondossággal jár el.
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Hatályba lépés

11.1. Hatályba lépés
Jelen szabályzatot 2021. március 01-én Kiss Artúr ügyvezető hatályba léptette.
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