Adat- és Információvédelmi Szabályzat
A GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs
Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Adat- és Információvédelmi Szabályzata
2018.08.13.
Jóváhagyva

Adat- és Információvédelmi Szabályzat

Tartalomjegyzék
I.

Preambulum ................................................................................ 2

A. RÉSZ: SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ................................................. 3
II.

A személyes adatok kezelésével összefüggő általános kérdésekről ...... 3

III.
A Társasággal online vagy offline regisztráció útján kezdeményezett
licencjogviszony létesítésével, a Társaság licencjogviszony keretében
felhasználható, illetve azt meghaladó bármely további szolgáltatásának
igénybevételével, valamint a Szolgáltatói Programhoz való csatlakozással
kapcsolatos adatkezelés (szolgáltatásnyújtás gazdálkodó szervezetek
részére) ............................................................................................. 5
IV.
A Társasággal online vagy offline regisztráció útján kezdeményezett
licencjogviszony létesítésével, a Társaság licencjogviszony keretében
felhasználható, illetve azt meghaladó bármely további szolgáltatásának
igénybevételével kapcsolatos adatkezelés (szolgáltatásnyújtás természetes
személyek, azaz egyéni vállalkozók és őstermelők részére) ...................... 6
V. A Társaság által folytatott elektronikus kapcsolattartás, hírlevélszolgáltatás a partnerek részére............................................................ 7
VI.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek ............................ 8

VII.

Adatbiztonság, technikai és szervezési ismeretek .......................... 8

VIII.

A hozzáférési jog ....................................................................... 9

IX.

Helyesbítés, törlés és az adatkezelés korlátozása iránti kérelem .... 10

X.

Az adathordozhatóság joga .......................................................... 11

XI.

A tiltakozáshoz való jog ............................................................ 12

XII.
A személyes adatokkal összefüggésben gyakorolható jogok közös
szabályai .......................................................................................... 12
XIII.

Jogérvényesítés ....................................................................... 13

B. RÉSZ: SZEMÉLYES ADATNAK NEM MINŐSÜLŐ ADATOK KEZELÉSE ..... 14
XIV. A személyes adatnak nem minősülő adatok kezelésével összefüggő
általános kérdésekről ......................................................................... 14
XV.

Adatkezeléshez történő hozzájárulás .......................................... 14

XVI.

Adatok aktualizálása ................................................................ 15

XVII.

Az adatok ellenőrzése ............................................................ 15

XVIII. Adatok közzététele, tárolása, adattovábbítás, az adatkezelés
időtartama ....................................................................................... 16
1. számú melléklet ................................................................................ 17
A TÁRSASÁG ÁLTAL IGÉNYBEVETT ADATFELDOLGOZÓK JEGYZÉKE ....... 17

Verzió: 1.0, Jóváhagyva, 2018.08.13.

Minden jog fenntartva © GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.

Oldal: 1 / 18

Adat- és Információvédelmi Szabályzat

I.

Preambulum
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
Globális
Szervezetazonosító számok (GLN) kiadását, a Globális Termékszámozást (GTIN), ezenkívül
további szolgáltatásokat is nyújt az azonosítási tevékenység és a kommunikációs
rendszerek működtetése körében, az Általános Üzleti Feltételekben szabályozott körben és
módon.
Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a Társaság által az Általános Üzleti
Feltételekben meghatározott szolgáltatások nyújtásával összefüggésben kezelt személyes
adatok, valamint a személyes adatnak nem minősülő adatok kezelésének rendjét,
biztosítsa a személyes adatok védelmének európai uniós, valamint Alaptörvényben
rögzített elveinek, továbbá az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s ekként
megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, továbbítást, azok
megváltoztatását, illetve jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.
Jelen szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, a Társaság szolgáltatásainak igénybevételére
irányuló egyedi szerződés megkötése útján a Társasággal jogviszonyt létesítő jogalanyra,
Partnerre, azzal, hogy Partner alatt jelen szabályzat alkalmazásában a jogviszony
háttérszabályaként szolgáló Általános Üzleti Feltételek 3. számú mellékletének (7) pontja
szerint Partnernek minősülő jogalanyokat kell érteni. Jelen szabályzat az Általános
Szerződési Feltételek (20) pontja értelmében az egyedi szerződés megkötésével
kifejezetten elfogadásra kerül a Partner részéről, ekként az a Felek között fennálló
jogviszonyra a maga egészében irányadó.
A Társaság rögzíti, hogy az Általános Üzleti Feltételek hatálya alá tartozó szolgáltatások
jogosulatlan igénybevétele esetén a jogosulatlan igénybe vevővel szemben minden
jogszabály által biztosított lehetőség szerint felléphet, ennek során a jogosulatlan igénybe
vevő személyes adatait, valamint személyes adatnak nem minősülő egyéb 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.
A Társaság gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzat hatályos tartalma mindenkor
kétséget
kizáróan
megállapítható
legyen,
a
Társaság
hivatalos
weboldalán
(www.gs1hu.org) történő közzététel útján.
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 valósul meg. Amennyiben a Partner a jelen
szabályzat módosítását akár részben, akár egészben nem fogadja el, úgy a Társaság
jogosult a Partner jogviszonyát rendes felmondással megszüntetni. Elfogadásnak minősül,
amennyiben a Partner a módosítás hatályba lépéséig a módosítás tartalmát illetően
kifogást nem támaszt.
A Társaság rögzíti, hogy nem igényli a jelen szabályzat 1.6. pontban meghatározott
alakszerű módosítását a jelen szabályzat elválaszthatatlan első számú mellékletének – azaz
a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók jegyzékének – a módosítása. Amennyiben a
Társaság a mellékletet módosítja, a módosítást a honlapján teszi közzé. A melléklet
módosítása a Társaság honlapján történő közzététellel válik hatályossá.
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A. RÉSZ: SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

II.

A személyes
kérdésekről

adatok

kezelésével

összefüggő

általános

2.1.

A Társaság általános jelleggel rögzíti, hogy az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételére
irányuló szerződések (licencszerződés, egyedi szerződések) megkötésével – a
szolgáltatások jellegéből fakadóan – elsősorban gazdálkodó szervezetekkel létesít
szerződéses jogviszonyt, ide nem értve az egyéni vállalkozó vagy őstermelő kategóriába
eső (ekként természetes személy) Partnerek körét. Mindennek megfelelően a Társaság által
a fennálló szerződéses jogviszonyra tekintettel folytatott tevékenységek mindenkori
címzettjének az előzőekben rögzítettek szerint elsődlegesen a gazdálkodó szervezetek
tekintendők. A Társaság rögzíti ugyanakkor, hogy a partnereivel létesített szerződéses
kapcsolat fenntartásához, a szerződésből fakadó kötelezettségek maradéktalan
teljesítéséhez elengedhetetlen hatékony kommunikáció érdekében szükségszerűen kezeli a
partnerek kapcsolattartóinak meghatározott, személyes adatnak minősülő adatait.
Fentieken túlmenően a Társaság által nyújtott egyes szolgáltatások a szerződéses
kapcsolattartókon kívül további, a szerződéses partnerek egyéb munkavállalóira is
kiterjedhetnek. A Társaság szolgáltatásait természetes személyként igénybe vevő
Partnerek esetében a Társaság a szerződés teljesítéséhez szükséges körben szintén
személyes adatokat kezel.

2.2.

A Társaság rögzíti, hogy jelen A. rész alkalmazásában adatkezelésnek minősül 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.

2.3.

A Társaság rögzíti, hogy jelen A. rész alkalmazásában személyes adatnak minősül
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító
vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A személyes
adat mindaddig megőrzi ebbéli minőségét, amíg kapcsolata a természetes személlyel
helyreállítható. A félreértések elkerülése érdekében a Társaság rögzíti, hogy személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítését nem végzi.

2.4.

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, 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.

2.5.

A Társaság Partnerek által megadott személyes adatnak minősülő partneradatok (és
kapcsolattartói adatok) – ideértve az elektronikus jelszavas hozzáférés biztosításához
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szükséges adatokat is, melyek bizonyos szolgáltatásai elérése esetén válhatnak
szükségessé –, a Partnerek által a Társaság által működtetett nyilvántartásokban
regisztrált egyéb személyes adatok alapján végez nyilvántartási, adatkezelési, feldolgozási és számlázási tevékenységet.
2.6.

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. Amennyiben a Partner
adatcserére irányuló szolgáltatást vesz igénybe, és annak során személyes adatot
törzsadatként rögzít a Társaság által működtetett adatbázisban, úgy tudomásul veszi, hogy
az ekként rögzített személyes adatokat a személyes adatoknak nem minősülő adatokkal
azonos módon a Társaság (akár külföldre is) továbbíthatja (azzal, hogy ezen esetkörbe az
Európai Unió területén kívülre történő adattovábbítás nem értendő bele), hozzáférhetővé
teheti,
nyilvánosságra
hozhatja
harmadik
személyek
számára
a
szolgáltatás
rendeltetésszerű és szerződésszerű nyújtásához és igénybevételéhez szükséges módon és
mértékben. A Partner jelen szabályzat elfogadásával egyidejűleg az előzőekben rögzített
adatkezelési műveletekhez hozzájárul, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén, de
legkésőbb a jogviszony megszűnését követő 5 (öt) év elteltével a Társaság az adatbázisból
a rögzített személyes adatokat haladéktalanul törli és az adatkezelés jogalapjának
megszűnéséről (a törlés tényéről) egyidejűleg értesíti azon címzetteket, akik számára az
adatok korábban továbbításra kerültek, vagy más módon hozzáférhetővé váltak. A
Társaság rögzíti, hogy az előzőekben meghatározott intézkedési kötelezettségének
teljesítése esetén a címzettek által végzett további adatkezelési műveletekért, azok
jogszerűségéért való felelősséget kifejezetten kizárja.

2.7.

A Társaság rögzíti, hogy személyes adatnak Partner törzsadataként történő rendelkezésre
bocsátása esetén ezen adatok kezelésére vonatkozóan a jelen szabályzat 18.3. pontjában a
letétben történő tárolásra vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók.

2.8.

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 5 (öt)
év.

2.9.

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.

2.10. A Társaság a személyes adatok kezelése során mindenkor a vonatkozó jogszabályok, így
különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendelete (azaz az általános adatvédelmi irányelv, vagyis GDPR), valamint a
személyes adatok kezelésére vonatkozóan az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.
A Társaság az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az
adatkezelésre vonatkozó jogszabályok alkalmazása során biztosítja az érintett Partner
magánszférájának védelmét.
2.11. A személyes adatokkal összefüggésben a Partnert, illetve a kapcsolattartót megillető egyes
jogok gyakorlásának részletes szabályait a VIII-XI. pontok rögzítik.
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2.12. A Társaság rögzíti, hogy az általa fejlesztett és üzemeltett Szabványmenedzser szoftvert
felhasználó Partnerek által a rendszerbe a GS1 azonosító kulccsal (GSRN) azonosított
természetes személyekre vonatkozó személyes adatok tekintetében a Társaság
adatfeldolgozónak
minősül.
Az
adatfeldolgozásra
vonatkozó
rendelkezéseket
a
Szabványmenedzser Üzletszabályzata rögzíti.

III.

A Társasággal online vagy offline regisztráció útján
kezdeményezett licencjogviszony létesítésével, a Társaság
licencjogviszony
keretében
felhasználható,
illetve
azt
meghaladó
bármely
további
szolgáltatásának
igénybevételével, valamint a Szolgáltatói Programhoz való
csatlakozással kapcsolatos adatkezelés (szolgáltatásnyújtás
gazdálkodó szervezetek részére)

3.1.

A licencjogviszony létesítésére irányuló szerződés megkötése, a licencjogviszony keretében
felhasználható, illetve azt meghaladóan igényelt bármely további szolgáltatás (ideértve a
Társaság által fejlesztett és/vagy üzemeltetett informatikai szoftverek szolgáltatásainak
felhasználását), valamint a Szolgáltatói Programhoz csatlakozott partnerekkel történő
együttműködés teljesítésének elősegítése, az üzleti kapcsolat fenntartása érdekében, azzal
összefüggésben a Társaság szükségszerűen kezeli a szolgáltatásait igénybe venni
szándékozó gazdálkodó szervezetek által rendelkezésre bocsátott kapcsolattartói,
felhasználói illetve igénylői személyes adatokat.

3.2.

A Társaság rögzíti, hogy amennyiben a Partner az ún. LEI azonosítót a Társaság mint
Regisztrációs képviselő útján a GS1 Association Internationale Sans But Lucratif-tól (Blue
Tower, Avenue Louise, 326 BE 1050 Brüsszel, Belgium) [a továbbiakban: GS1 AISBL] mint
LEI azonosító kiadására akkreditált jogosultsággal rendelkező szervezettől igényli, úgy a
LEI azonosító igénylésével összefüggő regisztráció során a GS1 AISBL részére megadott
személyes adatnak minősülő adatok a Társaság részére a sikeres regisztrációs folyamat
elősegítése és megkönnyítése céljából továbbításra kerülnek, azokat a Társaság a LEI
azonosító kiadására irányuló ügyintézés gördülékenysége, az igénylés teljesítése
érdekében, azzal összefüggésben kezeli. A Társaság rögzíti, hogy a LEI azonosító
igénylésével összefüggően a birtokába került személyes adatokat a GS1 AISBL-lel kötött
szerződés alapján, a GS1 AISBL utasításai szerint mint adatfeldolgozó kezeli.

3.3.

A 3.1. pontban meghatározott célú adatkezelés során a Társaság a kapcsolattartó alábbi
személyes adatait kezelheti: teljes név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím,
munkakör, felelősségi kör, beosztás, telefonszám.

3.4.

A 3.3. pontban meghatározott kapcsolattartói adatok kezelésének jogalapja a Társaságnak
a szerződés megkötéséhez, a megrendelés felvételéhez, valamint a szerződéssel
összefüggő, illetve a megrendeléssel érintett szolgáltatás teljesítéséhez, az esetleges
igények érvényesíthetőségéhez fűződő jogos érdekeinek érvényesítése, valamint a
Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról szóló
2017. évi CXXVII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján.

3.5.

A Társaság által fejlesztett és/vagy üzemeltetett informatikai szoftverek keretében igénybe
vehető szolgáltatásokat – a Partner elsődleges kapcsolattartóját meghaladó további –
felhasználók személyes adatainak kezelését a Társaság az érintett felhasználó
hozzájárulása nyomán kezeli, mely hozzájárulást az érintett a Társaság részére a
felhasználási jogosultság megerősítését követő visszaigazolás keretében ad meg.

3.6.

A Társaság a 3.3. pontban meghatározott adatokat a licencjogviszony létrejötte, a
szolgáltatás sikeres megrendelése, valamint a Szolgáltatói Programhoz való sikeres
csatlakozás esetén a licencjogviszony és/vagy szolgáltató partneri együttműködés
megszűnésétől, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítésétől számított öt (5) évig
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jogosult kezelni, azzal, hogy amennyiben a kapcsolattartó a jogos érdeken alapuló
adatkezelés ellen tiltakozását fejezi ki, úgy a Társaság – feltéve, hogy nem áll fenn a
kényszerítő erejű, a kapcsolattartó érdekeivel szemben elsőbbséget élvező jogos érdeke –
a személyes adatokat tovább nem kezelheti, azokat haladéktalanul törli.
3.7.

Amennyiben a licencjogviszony létrejötte, a licenc szerződés megkötése, a szolgáltatás
megrendelése, illetve a szolgáltató partneri együttműködés meghiúsul, úgy a Társaság a
meghiúsulás napját követően haladéktalanul intézkedik az adatkezelés megszüntetése
iránt, feltéve, hogy a szerződéskötés, illetve a megrendelés folyamata során nem
keletkezett olyan igénye, amely a jogos érdekeinek érvényesítése érdekében szükségessé
teszi a kapcsolattartói adatok további kezelését. Ez utóbbi esetben a Társaság a
meghiúsulást követő öt (5) évig, amennyiben bármilyen teljesítéssel összefüggésben
számla került kiállításra, úgy nyolc (8) évig kezeli a személyes adatokat.

3.8.

Amennyiben a kapcsolattartó adataiban változás állt be, úgy a Társaság a tudomásszerzést
követően haladéktalanul intézkedik a korábbi kapcsolattartó adatai kezelésének
megszüntetéséről.

3.9.

A Társaság a fizetési kötelezettségüket nem teljesítő Partnerek esetében a kintlévőségeinek
kezelésére, követeléseinek peren kívüli behajtására kintlévőségeket kezelő társaságot
bízott meg, mely társaság részére a fent meghatározott feladatok ellátása érdekében a
nem teljesítő Partnerek kapcsolattartóinak személyes adatait átadja, e körben a nevezett
társaság mint adatfeldolgozó működik közre az ügykezelés befejezéséig. A Társaság által
igénybevett adatfeldolgozót a jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

IV.

A Társasággal online vagy offline regisztráció útján
kezdeményezett licencjogviszony létesítésével, a Társaság
licencjogviszony
keretében
felhasználható,
illetve
azt
meghaladó
bármely
további
szolgáltatásának
igénybevételével
kapcsolatos
adatkezelés
(szolgáltatásnyújtás természetes személyek, azaz egyéni
vállalkozók és őstermelők részére)

4.1 A licencjogviszony létesítésére irányuló szerződés megkötése, a licencjogviszony keretében
felhasználható, illetve azt meghaladóan igényelt bármely további szolgáltatás teljesítésének
elősegítése, az üzleti kapcsolat fenntartása érdekében, azzal összefüggésben a Társaság
szükségszerűen kezeli a szolgáltatásait igénybe venni szándékozó egyéni vállalkozó vagy
őstermelő, természetes személyek egyes személyes adatait.
4.2 A 4.1. pontban meghatározott célú adatkezelés során a Társaság az alábbi személyes
adatokat kezelheti: teljes név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, levelezési és
számlázási cím (amennyiben eltér), adószám, vállalkozói vagy őstermelői
igazolványszám, pénzforgalmi jelzőszám, telefonszám.
4.3 A 4.2. pontban meghatározott személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés
megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtétele, illetve a szerződés
teljesítése, valamint a számlázási adatok (név, számlázási cím és adószám) esetében a
Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról szóló
2017. évi CXXVII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján.
4.4 A Társaság a 4.2. pontban meghatározott adatokat a licencjogviszony létrejötte, a
szolgáltatás sikeres megrendelése esetén a licencjogviszony megszűnésétől, valamint a
megrendelt szolgáltatás teljesítésétől számított öt (5) évig jogosult kezelni.
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4.5 Amennyiben a licencjogviszony létrejötte, a licenc szerződés megkötése, valamint a
szolgáltatás megrendelése meghiúsul, úgy a Társaság a meghiúsulás napját követően
haladéktalanul intézkedik az adatkezelés megszüntetése iránt.
4.6 A Társaság a jogi kötelezettsége alapján fennálló adatkezelési kötelezettségével érintett
személyes adatokat a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított nyolc (8) évig
jogosult kezelni.
4.7 Az adatfeldolgozói közreműködésre a 3.9. pontban foglaltak megfelelően irányadók.

V.

A Társaság által folytatott elektronikus
hírlevél-szolgáltatás a partnerek részére

kapcsolattartás,

5.1 A Társaság a Partnerekkel fennálló szerződéses kapcsolat során – a szerződéses szolgáltatás
magas színvonalának biztosítása érdekében – folyamatosan tájékoztatást nyújt a Társaság
által a szolgáltatás szak- és szabványszerű igénybevételét, új technikák és eljárások
alkalmazásának elsajátítását lehetővé tevő – ekként a nyújtott szolgáltatással
összefüggésben
lévő
–
képzésekről,
szaktanácsadási
lehetőségekről,
szakmai
rendezvényekről, új és/vagy régi szabványelemekről, az egyes szolgáltatások gyakorlati
alkalmazásáról, a szabványok előnyeiről és alkalmazási területeiről, egyes további a Partner
által még igénybe nem vett szolgáltatásokról. Ezen túlmenően a Társaság rendszeres
időközönként a partner által választott szektorra vonatkozó releváns szakmai információkat
tartalmazó szakmai hírleveleket is közöl. E tevékenységei során a Társaság a gazdálkodó
szervezet partnerei részére címzett megkereséseket a kapcsolattartó partner által
rendelkezésre bocsátott elektronikus levélcímre címzi, a kapcsolattartói elektronikus
levélcímeket fenti célokból kezeli. A Társaság rögzíti ugyanakkor, hogy a fenti megkeresések
címzettjei minden esetben a gazdálkodó szervezet partnerek.
5.2 Az egyéni vállalkozó és őstermelő, ekként pedig természetes személynek minősülő ügyfelek
esetén a fenti kommunikációt a Társaság a szerződés teljesítésével összefüggésben
bonyolítja ezen érintetti kör elektronikus levélcímének e célból is történő kezelése révén.
5.3 A 5.1. pontban meghatározott célú adatkezelés során a Társaság a gazdálkodó szervezet
kapcsolattartója, valamint az egyéni vállalkozó és őstermelő elektronikus elérhetőségét
(e-mail címét) kezeli.
5.4 A gazdálkodó szervezet partnerek kapcsolattartói adatait a Társaság jogos érdekből kezeli,
tekintettel a Társaságnak a szolgáltatásai szak- és szabványszerű alkalmazásának mindenkor
megfelelő igénybe vételéhez és ennek érdekében a szolgáltatás magas színvonalon történő
nyújtásához fűződő érdekére. A kapcsolattartó ugyanakkor jogosult tiltakozni adatainak ez
irányú kezelése ellen, mely tiltakozást a gdpr@gs1hu.org elektronikus levélcímre címzett
nyilatkozattal, valamint amennyiben a megkeresés hírlevélnek tekintendő, úgy az
elektronikus levélben elhelyezett leiratkozási lehetőség igénybe vétele útján bármikor
megtehet.
5.5 Egyéni vállalkozó és őstermelő partnerek esetében az adatkezelés jogalapját a szerződés
teljesíthetősége képezi, azzal, hogy a hírlevél típusú megkeresések esetén a Társaság a
leiratkozás lehetőségét minden esetben biztosítja az Érintett részére.
5.6 A Társaság az 5.1. pontban megfogalmazott célból kezelt személyes adatok esetén az
adatokat az Érintett tiltakozásáig, leiratkozási szándékának kifejezéséig, ennek hiányában a
szerződéses kapcsolat, vagy a kapcsolattartói minőség megszűnéséig jogosult kezelni.
5.7 A Társaság a hírlevél jellegű megkeresések esetén, a hírlevelek megküldéséhez a jelen
szabályzat 1. számú mellékletében meghatározott adatfeldolgozót veszi igénybe. A Társaság
a hírlevél célú adatkezeléssel összefüggésben kezelt személyes adatokból összeállított
kapcsolatfelvételi listát az adatfeldolgozó közreműködésével tárolja és tartja karban (a
leiratkozások kezelését is beleértve), a hírlevél célú elektronikus levél formátumú
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küldemények Partnerek részére történő megküldésére az adatfeldolgozó útján kerül sor. A
Társaság rögzíti, hogy az általa igénybe vett adatfeldolgozó az Európai Unió területén kívül
rendelkezik székhellyel, erre tekintettel a személyes adatok részére történő átadása
harmadik országba történő (nemzetközi) adattovábbításnak minősül. A Társaság rögzíti
ugyanakkor, hogy az adatfeldolgozó székhelye szerinti ország az Európai Unió Bizottságának
határozata által elismerten megfelelő adatvédelmi szintet nyújt, így biztosítja a személyes
adatok megfelelő szintű védelmét. Az adatfeldolgozó az Amerikai Egyesült Államok és az
Európai Unió közös adatvédelmi keretrendszerének (ún. adatvédelmi pajzs rendelkezéseinek)
tanúsítottan megfelel, ekként képes biztosítani az érintetti jogok megfelelő gyakorlását és
teljesülését.

VI.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

6.1 A Társaság a GDPR rendelet 5. cikkében foglaltaknak megfelelően eleget tesz a vonatkozó
adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy:

VII.
7.1

•

jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi a
személyes
adatok
kezelését
(„jogszerűség,
tisztességes
eljárás
és
átláthatóság”);

•

biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adatok gyűjtése csak meghatározott,
egyértelmű és jogszerű célból történik, továbbá biztosítja, hogy azokat ne kezeljék a
célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

•

naprakész állapotban tartja a személyes adatokat; minden ésszerű intézkedést
megtesz annak érdekében, hogy az általa végzett adatkezelés céljai szempontjából
pontatlan
személyes
adatokat
haladéktalanul
törölje
vagy
helyesbítse
(„pontosság”)

•

biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adatok tárolása olyan formában történjen,
amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak
eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”)

•

biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket;

•

nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot; biztosítja, hogy a kezelt személyes
adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a
szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”)

•

védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és
nyilvánosságra kerüléstől, illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai
intézkedések legyenek, amelyek védik a személyes adatokat.

Adatbiztonság, technikai és szervezési ismeretek
A Társaság a személyes adatok kezelése során megteszi a megfelelő technikai és szervezeti
intézkedéseket, biztosítva a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan
vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával
szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
A Társaság az általa végzett adatkezelés során megőrzi:
•

a bizalmasságot: megóvja az információt, biztosítja, hogy csak az arra jogosultak
férhessenek hozzá;

•

a sérthetetlenséget: megóvja
pontosságát és teljességét;
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•

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy a jogosult ténylegesen hozzá tudjon
férni a rá vonatkozó információhoz, amennyiben szüksége van rá, valamint
rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Társaság által üzemeltetett információbiztonsági irányítási rendszer ISO 27001 szerinti
tanúsítással rendelkezik, ekként annak bizalmas jellege, integritása, rendelkezésre állása és
ellenálló képessége mindenkor biztosított.
7.2

A Társaság különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, a személyes
adatok kezeléséhez való hozzáférést pontosan szabályozza. A Társaság biztosítja, hogy az
adatokhoz való hozzáférést csak olyan személyek részére engedélyezi, akiknek a feladatok
elvégzéséhez az adathoz való hozzáférés elengedhetetlenül szükséges. 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.
A Társaság rögzíti, hogy a működéséhez, valamint a Társaság egyes termékeinek
fejlesztéséhez, üzemeltetéséhez és minőségbiztosításához szükséges informatikai feladatok
ellátása részben a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló informatikai szolgáltatók útján
valósul meg, amely szolgáltatók a tevékenység jellegéből fakadóan hozzáféréssel
rendelkezhetnek a Társaság által kezelt személyes adatokhoz, melynek során a személyes
adatok kezelésében adatfeldolgozóként működnek közre.

7.3

7.4

VIII.

A Társaság a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket oly módon
választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
•

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

•

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

•

változatlansága igazolható (adatintegritás);

•

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és a személyes adat érintettjére nézve
magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul
értesíti az érintettet.

A hozzáférési jog

8.1

A Partner, valamint a kapcsolattartó jogosult arra, hogy a Társaságtól – erre irányuló írásbeli
kérelmére – visszajelzést kapjon személyes adatainak folyamatban lévő kezeléséről.

8.2

A Partner, valamint a kapcsolattartó az 8.1. pontban foglalt kérelme keretében jogosult arra,
hogy hozzáférést kapjon a Társaság által kezelt személyes adatokhoz, valamint az azokhoz
kapcsolódó alábbi információkhoz:
a) adatkezelés célja;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c)

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat a Társaság közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket (ez utóbbi esetben a
tájékoztatáshoz való jogosultság kiterjed azon információ megismerésére is, hogy
a Társaság az adattovábbítás tekintetében megfelelő garanciát nyújtott, és
melyek ezek a garanciák, feltéve, hogy az adattovábbításra nem megfelelőségi
határozat alapján került sor);
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d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez
nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az
ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f)

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem a kérelmezőtől közvetlenül gyűjtötte a Társaság, a forrásukra
vonatkozó minden elérhető információ.
8.3

IX.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról – erre irányuló kérelem
esetén – köteles másolatot rendelkezésre bocsátani, azzal, hogy a Társaság jogosult
ügyintézési költség címén indokolt mértékű díjat felszámítani, ha a kérelmező a Társaságtól
további másolatokat kér.

Helyesbítés, törlés és az adatkezelés korlátozása iránti
kérelem

9.1

A Partner, valamint a kapcsolattartó a saját személyes adatai vonatkozásában az erre
irányuló írásbeli kérelmével jogosult arra, hogy a Társaság által kezelt személyes adatainak –
azok pontatlansága esetén történő – helyesbítését, illetve – azok hiányossága esetén –
kiegészítését kérje.

9.2

A Partner, valamint a kapcsolattartó jogosult arra, hogy erre irányuló írásbeli kérésére a
Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a
Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan
késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)

az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre (kivéve a közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos adatkezelés
elleni tiltakozás esetkörét);

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
9.3

Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a 6.2. pontban foglaltak
értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai
intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket,
hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e
személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

9.4

A 6.2.-6.3. pontban foglaltak nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
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adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából;
c)

a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően
lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
9.5

A Partner, valamint a kapcsolattartó erre irányuló írásbeli kérelmével kérheti, hogy
személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza, amennyiben:
a) vitatja a személyes adatok pontosságát (a személyes adatok pontosságának
Társaság által történő ellenőrzéséig);
b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c)

a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
a Partner vagy a kapcsolattartó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) tiltakozott az adatkezelés ellen (annak megállapításáig, hogy az adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).
9.6

Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adaton a tárolás kivételével egyéb
adatkezelési művelet nem végezhető a Partner, valamint a kapcsolattartó hozzájárulása
nélkül, kivéve a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, más
természetes vagy jogi személy jogainak védelméhez, illetve valamely fontos közérdek
érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés végrehajtását.

9.7

A Társaság a Partnert, vagy a kapcsolattartót az adatkezelés korlátozásának feloldásáról
előzetesen tájékoztatja.

9.8

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Partnert, vagy a kapcsolattartót
kérésére a Társaság tájékoztatást ad e címzettekről.

X.

Az adathordozhatóság joga

10.1 A Partner, valamint a kapcsolattartó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó,
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket
másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság,

általa a Társaság
használt, géppel
az adatokat egy
ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
10.2 A 7.1. pontban rögzített jog gyakorlása során a Partner, valamint a kapcsolattartó jogosult
arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők
közötti közvetlen továbbítását.
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XI.

A tiltakozáshoz való jog

11.1 A Partner, illetve a kapcsolattartó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés
jogalapja a Társaság jogos érdeke. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat
nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést 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.
11.2 A Partner, illetve a kapcsolattartó a 7.3. pontban foglalt esetkörön túlmenően, úgyszintén
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen,
amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ha az
érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
11.3 A Társaság a Partner, illetve a kapcsolattartó figyelmét legkésőbb az első kapcsolatfelvétel
során kifejezetten felhívja a 7.3.-7.4. pontban meghatározott jogokra, az erre vonatkozó
tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve jeleníti meg.

XII.

A személyes adatokkal összefüggésben gyakorolható jogok
közös szabályai

12.1 A Partner, illetve a kapcsolattartó a Társaság részére a VIII-XI. pontokkal összefüggő
kérelmeit benyújthatja mind a Társaság székhelyére címzett postai küldemény, mind a
gdpr@gs1hu.org elektronikus levélcímre megküldött elektronikus levél formájában, azzal,
hogy utóbbi esetben a kérelmező személye egyértelműen azonosítható kell, hogy legyen a
kérelem alapján. Amennyiben a Társaságnak a kérelmet benyújtó személy kilétével
kapcsolatosan megalapozott kétsége áll fenn, úgy a személyazonosság megerősítéséhez
további információk nyújtását kérheti.
12.2 A Partner, illetve a kapcsolattartó VIII-XI. pontokban rögzített kérelmei nyomán hozott
intézkedésekről a Társaság köteles a kérelem beérkezését követően indokolatlan késedelem
nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül díjmentesen tájékoztatni a kérelmezőt. A kérelem
megválaszolásának határideje egy alkalommal további kettő hónappal meghosszabbítható,
amennyiben azt a kérelem összetettsége indokolttá teszi. A határidő meghosszabbításáról a
Társaság köteles késedelem nélkül értesíteni a kérelmezőt a késedelem meghosszabbítás
okainak egyidejű megjelölése mellett. Amennyiben a személyes adatokkal összefüggő egyes
jogok gyakorlására irányuló kérelem elektronikusan került benyújtásra a Társasághoz, úgy a
társaság a jelen pont szerinti tájékoztatást elektronikus úton nyújtja, feltéve, hogy a
kérelmező azt másként nem kéri.
12.3 A Társaság, amennyiben a Partner, illetve a kapcsolattartó kérelme nyomán nem tesz
intézkedéseket, illetve azt elutasítja, erre vonatkozóan késedelem nélkül, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles tájékoztatni az Érintettet, az
intézkedés, illetve az elutasítás elmaradása okainak egyidejű megjelölése mellett.
12.4 A Társaság a VIII-XI. pontokkal összefüggő, meghozott intézkedésekkel kapcsolatos
tájékoztatást díjmentesen biztosítja azzal, hogy amennyiben a Partner, illetve a
kapcsolattartó
kérelme
egyértelműen
megalapozatlan,
túlzó,
vagy
indokolatlan
rendszerességgel (havonta egynél több alkalommal) kerül benyújtásra, úgy a Társaság
jogosult az adminisztratív költségek fedezésére észszerű mértékű díj felszámítására, illetve a
kérelem teljesítésének megtagadására jogosult.
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XIII.

Jogérvényesítés

13.1 A Partner, illetve a kapcsolattartó, amennyiben VIII.-XI. pontokkal összefüggő kérelmét a
Táraság elutasítja, illetve annak nyomán intézkedéseket nem hoz, továbbá amennyiben
személyes adatai kezelése során egyébként jogsérelmet tapasztal, úgy jogosult a felügyeleti
hatósághoz
címzett
panasz
benyújtására,
ekként
pedig
hatósági
vizsgálat
kezdeményezésére.
13.2 A felügyeleti hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; levelezési címe: 1530 Budapest,
Pf.: 5.; telefonszáma: + 36 (1) 391-1400; elektronikus levélcíme: ugyfelszolgalat@naih.hu;
weboldal: http://naih.hu).
13.3 A Partner és a kapcsolattartó jogosult arra, hogy amennyiben megítélése szerint a Társaság,
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó a személyes
adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi normákban meghatározott előírások
megsértésével kezeli, illetve kezelte, úgy – a hatósági vizsgálat megindításán túl –
bírósághoz forduljon és pert indítson.
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B. RÉSZ: SZEMÉLYES ADATNAK NEM MINŐSÜLŐ ADATOK
KEZELÉSE
XIV.

A személyes adatnak nem minősülő adatok kezelésével
összefüggő általános kérdésekről

14.1 A Társaság rögzíti, hogy az egyedi szerződés megkötésével létesített jogviszony alapján a
Partner személyes adatnak nem minősülő egyes adatait, így különösen, de nem
kizárólagosan meghatározott (a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges körben) cégadatait, a
Társaság részére kiadott GS1 szabványos azonosítókat, a Partner által megadott
termékadatokat, valamint további partneri adatokat (ideértve a 2.6. pontban meghatározott
körben a Társaság rendelkezésére bocsátott adatokat) is kezeli a jelen B. részben kifejtettek
szerint. A Partner által megadásra kerülő adatok köre az egyedi szerződésben kerül
részletezésre.
14.2 A Társaság úgyszintén rögzíti, hogy a jelen B. rész XVI. fejezete a Társaság rendelkezésére
bocsátott személyes adatok vonatkozásában is megfelelően alkalmazandók, különösen a
Partner által kapcsolattartóként megjelölt személyekre vonatkozó személyes adatok
vonatkozásában.

XV.

Adatkezeléshez történő hozzájárulás

15.1 A Partner hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a részére kiadott GS1 szabványos azonosítókat,
a Partner által megadott termékadatokat, valamint a partneradatokat kezelje az Általános
Üzleti Feltételeknek és jelen szabályzatnak megfelelően.
15.2 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 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. Ilyen adatbázisnak minősül különösen a GS1 AISBL által
üzemeltetett GS1 CLOUD, a termékadatok globális – felhőalapú – adatbázisa, amely
elsődleges funkcióját tekintve a GTIN azonosító kulcsok autentikációját, érvényességének
ellenőrzését szolgáló adatbázis, ekként a GS1 szabványos megoldások jogosulatlan
felhasználása elleni küzdelem egyik eszköze. A Partner az egyedi szerződés megkötésével
kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság a Partner részére kiadott cégprefixet (GCP),
valamint a Partner által a GCP alapján képzett GTIN azonosítókat, továbbá a GTIN azonosító
számok által azonosított kereskedelmi árukra, termékekre vonatkozó további hat,
meghatározott termék attribútumot – márkanév, termékleírás, termékkép hivatkozás,
célpiac, vállalat neve (adatforrás), termék besorolás (GPC) – továbbítja a GS1 CLOUD
adatbázisba.
15.3 A Partner úgyszintén 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.
15.4

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
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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.
15.5 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 ilyenként történő kezelésére a Társaság
jogosult.

XVI.

Adatok aktualizálása

16.1 A Partner az egyedi szerződés szabályszerű elfogadásával 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.
16.2 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.
16.3 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.

XVII.

Az adatok ellenőrzése

17.1 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,
valamint harmadik felek által a Társaság rendelkezésére bocsátott adatbázisból –
megszerzett adatok kezelésére.
17.2 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.
17.3 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, valamint
azokat, akivel a változással érintett adatokat jogszerűen közölte.
17.4 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.
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XVIII.

Adatok közzététele, tárolása, adattovábbítás, az adatkezelés
időtartama

18.1 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.
18.2 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, hogy az adatoknak a 15.2. pontban foglaltak szerint a
GS1 CLOUD-ba történő továbbításával az így továbbított adatok az adatbázis-felhasználó
harmadik személyek számára hozzáférhetővé válnak. A Partner tudomásul veszi, és
kifejezetten hozzájárul, hogy adatai külföldre is továbbításra kerüljenek akár az Európai Unió
bármely más tagállamába, vagy az Európai Unión kívüli harmadik országba.
18.3 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. Amennyiben a Társaság a Partner adatait az ehhez fűződő érdek
hiányából következően nem szükséges, hogy tovább tárolja, úgy köteles a Partner adatait
törölni. A törlésre nyitva álló határidő nem veszi kezdetét a visszavont cégprefixek, illetve
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.
18.4 A Társaság jogosult bármelyik fél felmondása vagy a Partner jogutód nélküli megszűnése,
halála következtében visszavont cégprefixeket, GTIN 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.
18.5 A Társaság jogosult közös adatállományt létrehozni magyar állami szervekkel külön értesítés
nélkül is, ehhez Partner a jelen szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja.
18.6 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.
18.7 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.
Amennyiben további kérdése vagy észrevétele van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást
kér, kérjük, forduljon munkatársainkhoz a Társaság általános elérhetőségeinek valamelyikén.

Budapest, 2018. augusztus 11.

Magyar Béla
vezérigazgató
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