GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket
Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adat- és Információvédelmi Szabályzata

I.

Preambulum

1.1.

A GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. [a továbbiakban: Társaság] Magyarország területén
kizárólagosan biztosít olyan szolgáltatásokat, és megoldásokat, amelyeknek alapvető szerepük
van az ellátási lánc hatékonyságának javításában. Biztosítja Partnerei, azaz természetes
személyek, jogi személyek részére a GS1 nemzetközi szabványok - elsősorban a vonalkódos
azonosítás és számbank használatát, a Társaság végzi a Globális Szervezetazonosító számok
(GLN) kiadását, a Globális Termékszámozást, ezenkívül további szolgáltatásokat is nyújt az
azonosítási tevékenység és a kommunikációs rendszerek működtetése körében, az Általános
Üzleti Feltételekben szabályozott körben és módon. Jelen szabályzat alkalmazása értelmében
jogi személynek minősülnek a 2014. március 15. napját megelőzően alapított jogi személyiséggel
nem rendelkező egyéb gazdálkodó szervezetek is.

1.2.

Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a Társaság által végzett adatkezelés rendjét, valamint
biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek
érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, továbbítást, azok
megváltoztatását, illetve jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

1.3.

A Társaság az Általános Üzleti Feltételeknek hatálya alá tartozó szolgáltatások jogosulatlan
igénybevétele esetén a jogosulatlan igénybevevővel szemben minden jogszabály által biztosított
lehetőség szerint felléphet, ennek során annak adatait is átadhatja harmadik személyek részére
a jogszabályokban, illetve a Társaság Általános Üzleti Feltételeiben meghatározott rend szerint.
Egyebek között vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A jelen pontban foglaltak szerinti
adatkezelés semmilyen körülmények között nem minősül a jelen szabályzat rendelkezései
megsértésének, erre a jogsértő alappal nem hivatkozhat, erre alapítva igényt a Társasággal
szemben semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

1.4.

A Társaság gondoskodik arról, hogy ajelen szabályzat hatályos tartalma mindenkor kétséget
kizáróan megállapítható legyen, a Társaság hivatalos weboldalán (www.gs1hu.org) történő
közzététel útján.
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1.5.

A Társaság tájékoztatja jelen szabályzat hatálya alá tartozó jogalanyokat, hogy a korábbiakban a
Társaságot, mint adatkezelőt, valamint az adatkezelést az adatvédelmi biztos jogkörében eljáró
állampolgári jogok országgyűlési biztosa 02113-0001 nyilvántartási azonosító alatt
nyilvántartásba vette. A Társaság a továbbiakban is gondoskodik arról, hogy a hatályos
jogszabályi feltételeknek mindenben megfeleljen, ebből kifolyólag amennyiben valamely új
szabályozás azt kötelezővé teszi, jogfolytonos helyzetének fenntartása érdekében újabb
nyilvántartásba vételi eljárást kezdeményez.

1.6.

A Társaság tájékoztatja Partnert, hogy Társaság irányítási rendszere megfelel az ISO/IEC
27001:2013szabvány követelményeinek, továbbá biztosítja a rendszeres felülvizsgálatoknak
való megfelelést.

A. rész

II.

A Társaság adatkezelési tevékenysége általában

2.1.

A Társaság szolgáltatásai nyújtása során adatkezelési tevékenységet végez. Adatkezelésnek
minősül a törvény értelmében az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,
hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.
ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)rögzítése. A félreértések elkerülése érdekében a
Társaság rögzíti, hogy személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítését nem végzi.

2.2.

A jelen szabályzat A része a Társaság bármilyen, adatkezeléssel járó tevékenysége tekintetében
irányadó. E rész vonatkozásában Partnernek minősül a Társaság Általános Üzleti Feltételeinek
elválaszthatatlan mellékletét képező Fogalomtár szerint Partnernek minősülő személyek.

2.3.

A Társaság adatkezelési tevékenysége során általános jelleggel, valamint a Társaság hatályos
Általános Üzleti Feltételei által szabályozott tevékenységek során is a kezelt adatok
megismerésére és kezelésére kizárólag a Társaság vezérigazgatója által előzetesen, írásban
kijelölt személyek jogosultak. Ennek értelmében ahol a jelen szabályzat a Társaság
adatkezeléséről, az adatkezelés körébe tartozó vagy az adatkezeléssel összefüggő bármely
feladatról rendelkezik, ott a jelen pontban megjelölt személyek adatkezelési tevékenységét kell
érteni.

III.
3.1.

A Társaság adatkezelési tevékenysége, az adatkezelés és felhasználás célja

A Társaság adatkezelésének elsődleges célja a Társaság által nyújtott egyedi azonosítás
mindenkori biztosítása, az adatkezelés és felhasználás célja továbbá a Társaság szolgáltatásainak
igénybevételére irányuló szerződések (licencszerződés, egyedi szerződések) megkötésének, az
ilyen szerződések teljesítésének, továbbá a Társaság jogos érdekeinek érvényesítésének
elősegítése. A Társaság szolgáltatásainak igénybevételére irányuló szerződések
információcserére, információk cseréje során adatok visszaigazolására, adat-nyilvántartások
működtetésére és az azokban tárolt adatok hozzáférhetővé tételére is irányulnak. Amennyiben
valamely szolgáltatás rendeltetése szerint a szükséges körben vagy az adat birtokosa által
kezdeményezett módon kerül sor adatok kezelésére, felvételére, tárolására, továbbítására,
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nyilvánosságra hozatalára, az adat birtokosának hozzájárulása ehhez minden esetben
megadottnak tekintendő az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződés aláírásával, jelen Adat-és
Információvédelmi Szabályzat rendelkezéseit ezzel ellentétesen értelmezni nem lehet.
Az adatkezelés során a Társaság részére biztosított a folyamatos ellenőrzés lehetősége. A
Társaság jogszabályi keretek között a Partnerek hozzájárulásával megadott adatokat jogosult oly
módon kezelni, ami a Társaság és a Partnerek közt létrejött szerződésekkel kapcsolatos fent
megnevezett célok elérésére alkalmas, s az adatkezelés ezen célok megvalósulásához
elengedhetetlenül szükséges. Jelen pontban meghatározott adatkezeléshez a Társaság Partnerei
bármely, a Társaság által nyújtott szolgáltatás igénybevételére szóló szerződés aláírásával
hozzájárulnak. A Partner jogosult a jelen szabályzatot vagy annak bármely módosítását a
tervezett hatályba lépés előtt legalább 15 napon belül megismerni. A megismertetés a Társaság
honlapján történő hirdetményi közzététellel is hatályosul. Amennyiben a Partner a jelen
szabályzatot, illetve annak módosítását akár részben, akár egészben nem fogadja el, úgy a
Társaság jogosult a Partner jogviszonyát rendes felmondással megszüntetni.
3.2.

A Társaság a szolgáltatásai nyújtása során adatkezelőként jár el. A Társaság által kiadott
azonosító számok, termékadatok, a Partnerek által megadott partneradatok – ideértve az
elektronikus jelszavas hozzáférés biztosításához szükséges adatokat is, melyek bizonyos
szolgáltatásai elérése esetén válhatnak szükségessé -, a Partnerek által a Társaság által
működtetett nyilvántartásokban regisztrált egyéb adatok alapján végez nyilvántartási,
adatkezelési, - feldolgozási és számlázási tevékenységet.

3.3.

A Társaság szolgáltatásai körében lehetőséget biztosít web alapú adatbázis szolgáltatások,
valamint globális hálózati és hazai e-piactéri szolgáltatások igénybevételére. A szolgáltatások
igénybevételéhez kapcsolódó regisztráció önkéntes, regisztráció (jogviszony létesítés) esetén a
regisztrált adatokat a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben a Társaság a jelen
szabályzatban meghatározott módon szintén kezeli.

3.4.

A Társaság az általa kezelt partneradatokat egyebekben a szolgáltatásai fejlesztéséhez, valamint
saját célú kutatás, illetve statisztika készítéséhez is felhasználja. Ezen kimutatások
végeredménye csak olyan formában tehető közzé, illetve hozható harmadik személyek
tudomására, amely egyedi azonosításra nem alkalmas.

3.5.

A Társaság úgynevezett kereskedelmi és szolgáltatói együttműködés keretében biztosítja a
Partnerek egyes csoportjai részére, hogy a Társasággal szerződő irányító csoporttag
kötelezettséget vállaljon az azonosítás egyediségének csoporton belüli biztosítására. A
Társaságnak az Általános Üzleti Feltételei értelmében lehetősége van, hogy a Partnerek egyes
csoportjaival adatcserét folytasson. A Partner az irányító csoporttag adatkezeléséhez, valamint
a kereskedelmi csoporttal folytatott – akár külföldre irányuló – adatcseréhez az egyedi szerződés
aláírásával kifejezett hozzájárulását adja.

IV.
4.1.

Személyes adatok kezelése

A Társaság által kezelt adatok személyes adatot tartalmazhatnak. A személyes adatok kezelésére
vonatkozóan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény speciális adatkezelési rendelkezéseket ír elő. A Társaság a szolgáltatásai nyújtása
során folyamatosan gondoskodik a jelen szabályzat szerint kezelt személyes adatok
biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az
eljárási szabályokat, amelyek az adat-és titokvédelemre vonatkozó jogszabályok előírásainak
érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védi
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal ellen.
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4.2.

A Társaság kifejezetten felhívja Partnerei figyelmét, hogy amennyiben
- természetes személy olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelynek során GS1 azonosító számmal
(azonosító számból származtatott további azonosító számmal) azonosításra kerül
- természetes személy olyan szolgáltatást vesz igénybe, amely adatcserére irányul és amelynek
során adatait törzsadatként rögzíti a Társaság által működtetett adatbázisban
a Partner által rögzített személyes adatokat a személyes adatoknak nem minősülő adatokkal
azonos módon a Társaság továbbíthatja, hozzáférhetővé teheti, nyilvánosságra hozhatja
harmadik személyek számára a szolgáltatás rendeltetésszerű és szerződésszerű nyújtásához és
igénybevételéhez szükséges módon és mértékben. Ezen személyes adatokra is vonatoznak
mindazon szabályok, amelyeket a jelen szabályzat B. része tartalmaz. Fenti körben személyes
adatai ilyen kezeléséhez a Partner az egyedi szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.
Fentieknek megfelelően a Partner az egyedi szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja
a személyes adatok nyilvánosságra hozatalához és/vagy külföldre történő továbbításához is. A
Partner ezen esetben nem hivatkozhat arra, hogy a Társaság nem szabályszerűen végzett
adatkezelést.

4.3.

A Társaság természetes személy Partnereit az alábbiakról tájékoztatja. A személyes adatok
kezelése, kifejezett eltérő közlés hiányában, hozzájáruláson alapul. Hozzájárulásnak minősül, ha
a Partner a jogviszony létrejöttekor vagy azt követően megadja az adatait Társaság részére. Az
adatok felhasználásának célját, a kezelt adatok körét, az adatkezelés időtartamát, az adatok
továbbítására vonatkozó rendelkezéseket az egyedi szerződések, a Társaság egyes
szolgáltatások vonatkozásában alkalmazandó Általános Üzleti Feltételei, ilyen külön szerződéses
rendelkezés hiányában – megfelelő cím alatt – a jelen szabályzat tartalmazzák.

4.4.

Személyes adatnak minősül bármely természetes személy Partnerrel kapcsolatba hozható adat
- különösen a Partner neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból
levonható, a Partnerre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata a Partnerrel helyreállítható.

4.5.

Természetes személy Partner törzsadatai személyes adatnak minősülhetnek, így különösen a
Partner anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele. A Partner kérelmére induló eljárásban a
nyilvántartásba vételi kérelem, szerződéses ajánlat kitöltésével, szabályszerű aláírásával és a
Társasághoz történő eljuttatásával a Társaság adatkezeléséhez történő hozzájárulást megadja.
Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni a Társaság szolgáltatásainak igénybevétele során egyes
megbízások teljesítéséhez megkívánt adatregisztrációra, az adatoknak a Társaság részére
történő rendelkezésre bocsátására is. Bármely, a Társaság által nyújtott szolgáltatás
igénybevételére szóló szerződés aláírásával a természetes személy Partner kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az adott szerződés céljának megvalósulásához
elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelje a Partner által rendelkezésre bocsátott
személyes adatokat.

4.6.

Jogi személy Partner esetén a Partner által megadott kapcsolattartó magánszemély adatai (pl.
telefonszám, faxszám, e-mail) személyes adatnak minősülhetnek. A jogi személy Partner a
kapcsolattartóra vonatkozó adatok továbbításával egyben megerősíti, hogy a személyes
adatokat jogszerűen vette fel és adja tovább, a szükséges hozzájárulásokat beszerezte. A jogi
személy Partner a Társaság szolgáltatásainak igénybevétele esetén a teljesítésátvállalás
szabályai szerint köteles mentesíteni a Társaságot minden olyan kötelezettség vagy joghátrány
alól, amely a Társaságot azért éri, mert a Partner a kapcsolattartóra vonatkozó személyes
adatokat nem jogszerűen vette fel és adta tovább, a szükséges hozzájárulások beszerzését
elmulasztotta. Ez a rendelkezés megfelelően alkalmazandó minden olyan esetben, amikor
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valamely természetes személy adatait nem az adott természetes személy regisztrálta a
Társaságnál, bármilyen körben.
4.7.

A Társaság az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre
vonatkozó jogszabályok alkalmazása során biztosítja az érintett Partner magánszférájának
védelmét.

4.8.

A Partner a saját felelősségére és kockázatára használ, továbbít, hoz nyilvánosságra, tesz
hozzáférhetővé olyan azonosítót, amely saját maga mint természetes személy azonosítására
alkalmas. A jelen pontban foglalt tevékenységekből eredő károkért a Társaságot felelősség nem
terheli.

4.9.

A Társaság székhelyeként bejegyzett irodaház második és harmadik emeletén Partnerről, illetve
kapcsolattartóról kamerafelvétel készül. A felvétel készítésének lehetőségét Partner, illetve
kapcsolattartó a Társaság székhelyeként bejegyzett irodaház második vagy harmadik emeletére
történő belépéssel elfogadja. Társaság Partnert, illetve kapcsolattartót a felvétel készítésének
lehetőségéről a Társaság székhelyét adó irodaházban kihelyezett hirdetménnyel tájékoztatja.

4.10. A Társaság a Partner személyes adatait az adatkezelés céljához szükséges ideig kezeli, ezt
követően az adatokat jogosult, de nem köteles törölni akként, hogy az adatokat oly módon
felismerhetetlenné teszi, hogy a helyreállításuk többé ne legyen lehetséges. A Társaság az
adatokat kizárólag abban az esetben köteles az adatok törlésére, amennyiben az adatkezeléshez
további érdeke nem fűződik.

V.

Tájékoztatási kérelem, adatvédelmi incidens

5.1.

A Partner, valamint a fent meghatározott kapcsolattartó kérheti, hogy a Társaság adjon
tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, beleértve az adataival kapcsolatos esetleges
harmadik személyek felé teljesített adatközlésről (tájékoztatási kérelem).

5.2.

A tájékoztatási kérelmet a Partner, illetve a kapcsolattartó a Társaság Általános Üzleti
Feltételeiben meghatározott elérhetőségére terjesztheti be oly módon, hogy utólag igazolható
legyen a kérelem tartalma és a Társasághoz beérkezésének dátuma.

5.3.

A Partner, valamint a kapcsolattartó kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve
az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott saját személyes adataikról, azok forrásáról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól
és az elhárítására megtett intézkedésekről,továbbá – a személyes adatok harmadik személyek
részére történő esetleges továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

5.4.

A Társaság az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Partner tájékoztatása
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes
adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított
személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban
meghatározott egyéb adatokat. Az adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére
irányuló kötelezettség időtartama öt év. Partner tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul
ahhoz, hogy a Társaság Partner adatait követeléskezelés céljából harmadik fél részére
továbbítsa. A követeléskezelő cég adatait a Társaság jogosult a jelen szabályzat
elválaszthatatlan mellékletét képező hirdetményben meghatározni, melyet a Társaság jogosult
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egyoldalúan módosítani. A követeléskezelő cég a Partner adatait a Társaság követelésének
behajtása céljából, a követelés behajtásáig, de maximum 90 napig jogosult kezelni.
5.5.

A Társaság legfeljebb harminc napon belül írásban, közérthető formában megadja a kért
tájékoztatást. A Társaság azonban csak akkor köteles külön adatszolgáltatásra, ha ezek nem
ismerhetők meg a Társaság által nyilvánosságra hozott, vagy egyébként a Partner
rendelkezésére álló, a Társaság által kibocsátott írásos anyagokból, így elsősorban a Felek közötti
szerződésből és annak mellékleteiből. Amennyiben az utóbbi dokumentumok tartalmazzák a
Partner, vagy a kapcsolattartó által feltett kérdésekre adott válaszokat, a Társaság jelen
rendelkezésre hivatkozással teljesítheti a vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét.

5.6.

A Társaság a 2011. évi CXII. törvényben meghatározott adatkezelési korlátozásoknak megfelelő
terjedelemben és módon kezeli a személyes adatokat, s a Partner vagy kapcsolattartó jogait is a
korlátozásoknak megfelelően biztosítja. A Partner vagy a kapcsolattartó tájékoztatáshoz fűződő
jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a
nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás
biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből,
az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások
gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi
kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az
ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
Ilyen törvényi korlátozások esetén a tájékoztatási kérelmet a Társaság elutasítja.

5.7.

A tájékoztatás megtagadása esetén a Társaság írásban közli a Partnerrel, illetve
kapcsolattartóval, hogy a felvilágosítás megtagadására a 2011. évi CXII. törvény mely
rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Társaság köteles
tájékoztatni a Partnert, illetve kapcsolattartót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről is. Az elutasított
kérelmekről a Társaság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a tárgyévet
követő év január 31-éig értesíti.

5.8.

Jelen fejezetbe foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Partner vagy kapcsolattartó
a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem
nyújtott be. Egyéb esetben a Társaság jogosult költségtérítést megállapítani. A már megfizetett
költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás
kérése helyesbítéshez vezetett.

5.9.

Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés
vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

5.10. A Társaság az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett
tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok
körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens
időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

VI.

Helyesbítés, törlés, és zárolás iránti kérelem
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6.1.

A Partner, valamint a kapcsolattartó a saját személyes adatai vonatkozásában - a tájékoztatási
kérelemhez hasonló módon és formában - kérelmezheti, hogy a Társaság helyesbítse, törölje
vagy zárolja azokat.

6.2.

A Partner, vagy kapcsolattartó kérheti a személyes adatainak helyesbítését vagy pontosítását,
ha az helytelen vagy pontatlan. A vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően a Társaság
megjelöli a személyes adatot, ha annak helyessége vagy pontossága vitatott, de a helytelenség
vagy pontatlanság nem állapítható meg egyértelműen. Ha a személyes adat a valóságnak nem
felel meg, és a személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság
helyesbíti. A Partner, vagy kapcsolattartó köteles kérni a személyes adatainak helyesbítését,
amennyiben hibát észlel vagy változás következik be azokban és ezt külön szerződéses
rendelkezés írja elő.

6.3.

Saját személyes adatai tekintetében a Partner, valamint a kapcsolattartó kérheti a Társaság által
kezelt adatai törlését. A személyes adatot a Társaság kizárólag a következő esetben köteles
törölni: ha a személyes adat kezelése jogellenes, a Partner vagy a kapcsolattartó kéri, az hiányos
vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem
zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elrendelte.

6.4.

A Partner vagy a kapcsolattartó személyes adatok helyesbítéshez, zároláshoz vagy törléshez
fűződő jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a
nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás
biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből,
az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások
gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi
kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az
ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
Ilyen törvényi korlátozások esetén a személyes adatok helyesbítése, zárolása vagy törlése iránti
kérelmet a Társaság elutasítja.

6.5.

Törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha a Partner vagy a kapcsolattartó ezt kéri,
vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az
érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll
az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

6.6.

Amennyiben azonban a Partner, vagy a kapcsolattartó olyan, a Társaság által jogszerűen kezelt
személyes adatának vagy adatainak törlését vagy zárolását kéri, amely a vele a Társaság által
kötött, a felek között hatályos szerződés céljának megvalósulását, és/vagy a Társaság által
nyújtott szolgáltatás teljesítését ellehetetleníti, úgy ez az adott szerződés tekintetében súlyos
szerződésszegésnek minősül a Partner oldalán, ennek törvényes és szerződéses
jogkövetkezményeivel együtt. Bármely további törvényes és szerződéses jogkövetkezményre
tekintet nélkül is úgy tekintendő, hogy az adott szerződés a Partner érdekkörében felmerült
okból lehetetlenült.

6.7.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Társaság a Partnert, a
kapcsolattartót, valamint mindazokat értesíti, akinek korábban az adatot adatkezelés céljára
továbbította. A Társaság jogosult az értesítést mellőzni, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
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6.8.

Ha a Társaság az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban, vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton
közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A
helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Társaság tájékoztatja a
Partnert, illetve a kapcsolattartót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

VII. Tiltakozás
7.1.

A Partner, illetve a kapcsolattartó tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az a Társaságra vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy a Társaság, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha az adatkezelést törvény rendelte el (kötelező
adatkezelés);
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) ha a tiltakozás jogának gyakorlását törvény egyéb esetben lehetővé teszi.

7.2.

A tiltakozási kérelmet a Partner, illetve a kapcsolattartó a Társaság Általános Üzleti Feltételeiben
meghatározott elérhetőségére terjesztheti be oly módon, hogy utólag igazolható legyen a
kérelem tartalma és a Társasághoz beérkezésének dátuma.

7.3.

A Társaság a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
Amennyiben a Társaság a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve
a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

7.4.

Amennyiben a Partner, vagy a kapcsolattartó a Társaság tiltakozási kérelemmel kapcsolatos
döntésével nem ért egyet, illetve ha a Társaság jelen szabályzat 7.3. pontjában meghatározott
határidőt elmulasztja, a Partner, illetve a kapcsolattartó - a döntés közlésétől, illetve a határidő
utolsó napjától számított 30 napon belül törvényszékhez fordulhat a Társaság ellen.

B. rész

VIII.

8.1.

Adatkezelés a Társaság hatályos Általános Üzleti Feltételei által szabályozott
tevékenységek során

A jelen szabályzat jelen B. része megfelelően alkalmazandó a Társaság minden olyan
adatkezeléssel járó tevékenysége tekintetében, amely Társaság mindenkor hatályos Általános
Üzleti Feltételeinek hatálya alá tartozik.

IX.

Adatkezeléshez történő hozzájárulás
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9.1.

A Partner hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a részére kiadott GS1 szabványos azonosítókat,
valamint a Partner által megadott termékadatokat valamint a partneradatokat kezelje az
Általános Üzleti Feltételeknek és jelen szabályzatnak megfelelően.

9.2.

A Partner az egyedi szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság
mindazon – akár nyilvánosság által is elérhető – adatbázisban szerepeltesse az adott
azonosításra vonatkozó szolgáltatással érintett terméket, helyet, jogalanyt, más azonosítási
tárgyat, és kapcsolódó személyes illetve társasági adatát, amely adatbázissal a Társaság akár a
saját maga által kiadott azonosítók egyediségét tudja biztosítani, akár amely adatbázissal
közérdekű vagy közhasznú feladatot lát el. A Partner felhatalmazza a Társaságot egyes
közigazgatási szervekkel, vagy fogyasztók széles körét elérő termékértékesítést illetve
szolgáltatásnyújtást végző kereskedelmi egységekkel, valamint informatikai szolgáltatókkal való
indokolt és szükséges mértékű adatcserére. Indokolt és szükséges mértékű adatcserének
minősül különösen, de nem kizárólagosan a kereskedelmi egységek vagy informatikai
szolgáltatók részéről a Társaság felé/a Társaság részéről a kereskedelmi egységek vagy
informatikai szolgáltatók felé kezdeményezett adatvalidáció.

9.3.

A Partner – az Általános Üzleti Feltételek és jelen szabályzat ismeretében – tudomással bír arról,
hogy a Társasággal szerződéskötést személyesen vagy a távollévők közötti bármely formában
kezdeményezhet jogviszonyt, az ilyen kezdeményezés ajánlattételnek minősül. A Partner az
egyedi szerződés szabályszerű aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a részére kiadott
azonosító számokat, termékadatokat valamint a partneradatokat kezelje az Általános Üzleti
Feltételeknek és jelen szabályzatnak megfelelően.
Fentiekre tekintettel a Partner elfogadja, hogy a fenti módok bármelyikének alkalmazásával a
Társaság felé elküldött, ott megjelölt törzsadatait a jelen szabályzat alkalmazásában ugyancsak
partneradatnak kell tekinteni, és annak ilyenkénti kezelésére a Társaság jogosult.

X.

Adatok aktualizálása

10.1. A Partner az egyedi szerződés szabályszerűelfogadásával kijelenti, hogy az általa megadott adatok
a valóságnak megfelelnek, egyben kötelezettséget vállal az adatai folyamatos aktualizálására. Az
adatok aktualizálására vonatkozó kötelezettség a Partnert a jogviszony fennállása alatt
mindvégig terheli. Az e kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a felelősség a Partnert
terheli.
10.2. Az adatok megváltozásának bejelentésére irányuló kötelezettség a Partnert az adatok
megváltozása esetén haladéktalanul terheli. Ezen kötelezettség elmulasztásáért vagy
késedelméért a Partner, köteles különösen mentesíteni a Társaságot olyan, bármilyen jogcímen
fennálló fizetési kötelezettsége alól, amely arra tekintettel keletkezett, hogy az adatok
aktualizálására vonatkozó kötelezettségét a Partner megszegte. Az adatok aktualizálására
vonatkozó kötelezettség ismételt, súlyos, vagy felszólítás ellenére történő megszegése
tekintetében a Társaság Általános Üzleti Feltételeinek rendelkezései megfelelően
alkalmazandók.
10.3. Az adatok aktualizálására vonatkozó kötelezettségét a Partner a Társaság Általános Üzleti
Feltételeiben előírtaknak megfelelően teljesíti, a kötelezettségre megfelelően alkalmazandók a
jelen szabályzatban foglalt, a helyesbítési kérelemre vonatkozó rendelkezések is.

XI.

Az adatok ellenőrzése
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11.1. A Partner hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a Társaság ellenőrizze. Az
ellenőrzési jog megfelelő gyakorlása érdekében a Társaság jogosult a Partner által megadott
adatokon túl a Partnerre vonatkozó, jogszerűen – elsősorban nyilvános adatbázisból –
megszerzett adatok kezelésére.
11.2. A Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben az ellenőrzés eredményeként megállapítást nyer,
hogy az igénylő Partner téves adatokat adott meg, úgy a Társaság jogosult vele szemben a
szolgáltatás (szerződéskötés) megtagadására.
11.3. A Társaság jogosult, de nem köteles arra, hogy az adatok ellenőrzése körében feltárt eltérésekről
a Partnert értesítse, valamint, amennyiben a helyes adat kétséget kizáró módon megállapítható,
a szükséges változásokat a nyilvántartási rendszerében átvezesse, és erről értesítse a Partnert,
valamint azokat, akivel a változással érintett adatokat jogszerűen közölte.
11.4. A Partner nem mentesülhet a helyes adatok megadására, valamint az adatok aktualizálására
vonatkozó kötelezettség megsértéséhez fűződő semmilyen hátrányos jogkövetkezmény alól
arra való hivatkozással, hogy a Társaság nem vagy nem megfelelően gyakorolta ellenőrzési és
adathelyesbítési jogosultságát.

XII.

A kezelt adatok köre

12.1. A Társaság a Társaság által a Partner részére biztosított felhasználási joggal érintettGS1
szabványos azonosítókat, Partner adatait, valamint termékadatokat kezel, ideértve a Partnertől
származó, valamint az egyéb jogszerű módon – elsősorban nyilvános adatbázisból – megszerzett
adatokat egyaránt.
12.2. A Partner által megadásra kerülő adatok köre az egyedi szerződésben kerül részletezésre.

XIII.

Adatok közzététele, tárolása, adattovábbítás, az adatkezelés időtartama

13.1. A Partner adatai kizárólag a szükséges körben, kizárólag közérdekű célból vagy a Társaság és a
Partner közötti szerződés teljesítése vagy az alapján fennálló igényei érvényesítése érdekében
hozhatók nyilvánosságra illetve tehetők hozzáférhetővé harmadik személyek számára. A Partner
a jelen pontban foglaltakat tudomásul veszi, és ahhoz kifejezetten hozzájárul. A Társaság adatok
nyilvánosságra hozatala vagy átadása előtti tájékoztatási, értesítési kötelezettsége a jelen
pontban foglaltakkal teljesítettnek minősül.
13.2. A Partner tudomásul veszi, és hozzájárul, hogy adatait az azonosításhoz szükséges körben és
mértékben a Társaság, nyilvános adatbázisa (nemzetközi GEPIR rendszer) útján, külön értesítés
nélkül bárki számára hozzáférhetővé tehesse mindaddig, amíg a partneri jogviszony fennáll. A
Partner tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy adatai külföldre is továbbításra
kerüljenek akár EGT-államba, akár harmadik országba.
13.3. A jogviszony tartama alatt a Társaság a Partner adatait tárolhatja. A jogviszony megszűnését
követően a Társaság a Partner adatait továbbra is tárolhatja, figyelemmel az adatok
nyilvántartásához fűződő közérdekre, valamint saját jogainak, illetve igényeinek érvényesítésére
– különösen, de nem kizárólagosan a felhasználási jogosultság ellenőrzésére való jogosultságot.
Az adatok tárolására való jogosultság magában foglalja, hogy a Társaság a partneradatokat
biztonsági másolatban külső helyszínen letétben is tárolhatja, az ehhez szükséges mértékben az
adatokat továbbíthatja: a letett adatok a Társaság, annak jogutódja részére kiadhatók.
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Amennyiben a Társaság a Partner adatait az ehhez fűződő érdek hiányából következően nem
tárolja, köteles a Partner adatait törölni. Amennyiben a Társaság a személyes adatokat a
jogviszony megszűnését követően tárolni jogosult, úgy a személyes adatokat 5 évig tárolja,
kivéve, ha a GS1 szabvány jogosulatlan használatának gyanúja merül fel. A törlésre nyitva álló
határidő nem veszi kezdetét a visszavont globális cégprefixek, illetve GS1 szabványos azonosító
számok tekintetében azok újbóli kiadásáig a Társaság Általános Üzleti Feltételei alapján
biztosított türelmi idő alatt. A türelmi idő alatt az adatok kezelésére – így különösen azok
tárolására – a Társaság folyamatosan jogosult.
13.4. A Társaság jogosult bármelyik fél felmondásának vagy a Partner jogutód nélküli megszűnése,
halála következtében visszavont globális cégprefixeket, GS1 szabványos azonosítókat és a
Partner adatait, a szükséges körben nyilvánosságra hozni oly módon, hogy a Társaság a hivatalos
honlapján, valamint szakmai lapjában közzéteszi, illetőleg a Partnereknek közvetlenül megküldi.
A Partner a jelen pontban foglaltakat tudomásul veszi, és ahhoz kifejezetten hozzájárul. A
Társaság adatok nyilvánosságra hozatala vagy átadása előtti tájékoztatási, értesítési
kötelezettsége a jelen pontban foglaltakkal teljesítettnek minősül.
13.5. A Társaság jogosult közös adatállományt létrehozni magyar állami szervekkel külön értesítés
nélkül is, ehhez Partner a jelen szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja.
13.6. A Partner tudomással bír, és elfogadja, hogy adatok cseréjére és/vagy validálására irányuló
szolgáltatás, adatbázis működtetése körében a Társaság jogosult harmadik személyeknek a
valamely azonosító mögötti, illetve a Partner által regisztrált adatokról is felvilágosítást adni.
Amennyiben további kérdése vagy észrevétele van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér,
kérjük, forduljon munkatársainkhoz a Társaság általános elérhetőségeinek valamelyikén.
Budapest, 2015. december 15.

Magyar Béla
vezérigazgató
1. számú melléklet
A Társaság által megbízott követeléskezelő cég adatai:
Credit Controll Követeléskezelő és Információszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1133 Budapest, Váci út 110.
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