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1

A tájékoztató célja és hatálya
Jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja
a GS1
Magyarország Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely és
levelezési cím: 1139 Budapest, Fáy utca 1/B., cégjegyzékszám: 01-10-045991; weboldal:
www.gs1hu.org; e-mail: info@gs1hu.org; telefonszám: +36 1 237 7240), mint
adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) által az irányadó és hatályos
jogszabályoknak való mindenkori megfelelés céljából saját magával szemben
megfogalmazott adatkezelési- és adatvédelmi elvek bemutatása.
A 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, a Társaság Általános
Üzleti Feltételeiben szabályozott körben és módon.
A Társaság a fentieken túlmenően Általános Üzleti Feltételeinek hatálya alá nem tartozó
szolgáltatásokat is nyújt külön jogviszony alapján, továbbá lehetőséget biztosít arra, hogy
Partnerei illetve az Általános Üzleti Feltételeinek hatálya alá nem tartozó partnerei a
Társaság által fejlesztett és/vagy üzemeltetett informatikai szoftverek keretében vegyék
igénybe a Társaság szolgáltatásait.
Jelen Tájékoztató célja, hogy bemutassa a Társaság által az Általános Üzleti Feltételekben
meghatározott valamint a további, az Általános Üzleti Feltételei hatálya alá nem tartozó
szolgáltatásainak nyújtásával összefüggésben kezelt személyes 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.
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. A jelen pontban foglaltak szerinti
adatkezelés semmilyen körülmények között nem minősül a jelen Tájékoztató
rendelkezései megsértésének, erre a jogsértő alappal nem hivatkozhat, erre alapítva
igényt a Társasággal szemben semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
Társaság kiemeli, hogy jelen Tájékoztató hatálya kiterjed valamennyi, a Társaság
szolgáltatásainak igénybevételére irányuló egyedi szerződés megkötése útján a
Társasággal jogviszonyt létesítő jogalanyra, függetlenül attól, hogy a jogviszony
háttérszabályaként a Társaság Általános Üzleti Feltételei szolgálnak-e.
A Társaság általános jelleggel rögzíti, hogy az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételére
irányuló szerződések (licencszerződés, és más egyedi szerződések) megkötésével – a
szolgáltatások jellegéből fakadóan – elsősorban gazdálkodó szervezetekkel létesít
szerződéses jogviszonyt, ide nem értve az egyéni vállalkozó vagy őstermelő kategóriába
eső Partnerek körét. Mindennek megfelelően a Társaság által a fennálló szerződéses
jogviszonyra tekintettel folytatott tevékenységek (beleértve a Társaság kommunikációs és
marketing tevékenységét) 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
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adatnak minősülő adatait. Fentieken túlmenően a Társaság által nyújtott egyes
szolgáltatások a szerződéses kapcsolattartókon kívül további, a szerződéses Partnerek
egyéb munkavállalóira is kiterjedhetnek, illetve a Társaság egyes szolgáltatásait
természetes személyek is igénybe vehetik, továbbá a Társaság honlapján keresztül a
Társasággal természetes személyek bármikor kapcsolatba léphetnek, mely esetekben a
Társaság szintén személyes adatok birtokába kerülhet. A Társaság szolgáltatásait
természetes személyként igénybe vevő Partnerek esetében a Társaság a szerződés
teljesítéséhez szükséges körben szintén személyes adatokat kezel.
Mindezekre tekintettel a Társaság a személyes adatok kezelésével összefüggésben a jelen
Tájékoztatásban foglaltak szerint tájékoztatja mindazon személyeket, akik
•

a Társaság weboldalát látogatják,

•

a Társasággal a weboldalon keresztül, a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével vagy
központi e-mail címe útján vagy személyesen kapcsolatfelvételt kezdeményeznek,

•

a Társasággal (online vagy offline regisztráció útján) a Társaság
szolgáltatásának igénybevételére irányuló jogviszonyt létesítenek,

•

a Társasággal (online vagy offline regisztráció útján) jogviszonyt létesítő gazdálkodó
szervezetek kapcsolattartójaként kerülnek megjelölésre vagy a Társaság
licencköteles szolgáltatásait egyéni vállalkozóként, őstermelőként, illetve a Társaság
valamely – a licencjogviszony keretében felhasználható szolgáltatásokat meghaladó,
további – szolgáltatását online és/vagy offline megrendelőlap útján veszik igénybe,

•

a Társaság szolgáltatásaival összefüggésben szervezett online vagy hagyományos
képzéseire, szakmai rendezvényeire online jelentkezési űrlap kitöltése útján
jelentkeznek, beleértve azokat, akik a Társaság által szervezett felhasználói
csoportokkal, munkacsoportokkal online regisztráció útján tagsági jogviszonyt
létesítenek,

•

a Társaság, mint képző intézmény által szervezett képzésén részt vesznek, valamint
a Társasággal felnőttképzési szerződést kötnek,

•

Társaság által fejlesztett és/vagy üzemeltetett informatikai szoftverek keretében
veszik igénybe a Társaság szolgáltatásait,

•

személyes adatai a Társaság által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben a
Társaság rendelkezésére állnak

valamely

(a továbbiakban: Érintettek) és akiknek a Társaság a rendelkezésére álló személyes
adatait az előzőekben rögzítettek nyomán kezeli.
A Társaság elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelme iránt és kiemelten
fontosnak tartja információs önrendelkezési joguk megfelelő tiszteletben tartását, e jogok
mindenkori érvényesíthetőségét. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli és
megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok
biztonságát garantálja.
A Társaság fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató bármikor, jogszabályoknak és
tényleges adatkezelési gyakorlatának megfelelő módosítására. A Társaság kötelezettséget
vállal az Érintettek jelen Tájékoztatóra vonatkozó módosításáról – a www.gs1hu.org
weboldalon történő közzététel útján – történő értesítésére.
A Társaság elhivatott abban, hogy a személyes adatok kezelése során mindenkor a
hatályos adatvédelmi és egyéb releváns jogszabályok, jogi normák maradéktalan
betartásával, valamint különösen az emberi méltóság tiszteletben tartásával járjon el.
A Társaság jelen Tájékoztatóját az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos, különösen az
alábbiakban megnevezett jogszabályokkal összhangban alkotta meg:
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•

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelet
(GDPR rendelet)

•

a 2011. évi CXII. törvény
információszabadságról,

•

a 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

•

a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

•

a 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)

•

a 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól (Grt.).

–

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

Fogalmak
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.
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.

3

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
A Társaság a GDPR rendelet 5. cikkében foglaltaknak megfelelően eleget tesz a vonatkozó
adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy
•

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”);
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•

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.

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 a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és
szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az általa végzett adatkezelés biztonságának
védelméről, mely az általa végzett adatkezeléssel összefüggésben jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Társaság az általa végzett adatkezelés során megőrzi:
1. a bizalmasságot: megóvja az információt, biztosítja, hogy csak az arra
jogosultak férhessenek hozzá;
2. a sérthetetlenséget: megóvja az információt és a feldolgozás módszerének
pontosságát és teljességét;
3. 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 felelős a fenti elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

4

Adatbiztonság, technikai és szervezési ismeretek

A Társaság által üzemeltetett információbiztonsági irányítási rendszer ISO 27001 szerinti
tanúsítással rendelkezik, ekként annak bizalmas jellege, integritása, rendelkezésre állása és
ellenálló képessége mindenkor biztosított.
A Társaság a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket oly módon
választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
1.
2.
3.
4.

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
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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.
Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az Érintettre nézve magas kockázattal
járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az
Érintettet.

5

Az adatok megismerésére jogosultak köre
A Társaság különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami
biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek
férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy
azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják.
A Társaság a személyes adatok kezeléséhez való hozzáférést pontosan szabályozza, az
adatokhoz való hozzáférést csak olyan személyek részére engedélyezi, akiknek a feladatok
elvégzéséhez az adathoz való hozzáférés elengedhetetlenül szükséges.

6

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozót vehet igénybe. Az Adatkezelő által
megbízott adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és
kötelezettségeit az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok keretei között az Adatkezelő
határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az
adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során az Adatkezelő rendelkezése szerint vehet
igénybe további adatfeldolgozót. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést
nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései
szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes
adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést az Adatkezelő írásba foglalja.
A Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat
nyújtanak – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében –
arra vonatkozóan, hogy a GDPR rendelet követelményeinek teljesülését biztosító technikai
és szervezési intézkedéseket végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is.

7

7.1

Érintetti jogok

A hozzáférési, tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett, erre irányuló írásbeli kérelmével kérheti a Társaság arra vonatkozó
tájékoztatását, hogy a személyes adatainak Társaság általi kezelése folyamatban van-e és ha
igen, akkor úgy jogosult a kezelt személyes adatokhoz való hozzáférésre. Utóbbi
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vonatkozásában a Társaság információt biztosít az általa kezelt, a kérelmezőre vonatkozó
adatokról, az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, az esetleges címzettekről, a személyes
adatok tárolásának tervezett időtartamáról, amennyiben ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, elérhetőségéről, az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az általa feldolgozott adatokról, az adatokkal
kapcsolatosan a kérelmezőt mint Érintettet megillető jogokról, ha az adatokat nem az
érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról, amennyiben
felmerül, az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint
legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról és arra vonatkozó érthető
információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve
milyen várható következményekkel jár.
Az Érintett jogosult továbbá arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező
személyes adatairól, azzal, hogy a Társaság jogosult ügyintézési költség címén indokolt
mértékű díjat felszámítani, ha a Társaságtól további másolatokat kér.

7.2

A helyesbítéshez való jog
Az Érintett 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.

7.3

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")
Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaság által kezelt személyes adatainak törlését kérje. A
Társaság indokolatlan késedelem nélkül köteles az adatokat törlésére, amennyiben:
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.
Amennyiben a Társaság az Érintett kérelme nyomán nem tesz intézkedést a törlés iránti
kérelem teljesítése érdekében – tekintve, hogy a kérelem teljesítése jogszabály alapján
különösen, de nem kizárólagosan jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez szükséges – úgy a megtagadásról a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja a kérelmezőt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát.
Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már
nem állíthatók helyre.
Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek 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.
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A fentiekben részletezett, adattörlésre vonatkozó rendelkezések 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
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából;
c)

a GDPR 9. cikk (2) bekezdése i) pontjának megfelelően a népegészségügy
területét érintő közérdek alapján;

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

7.4

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett erre irányuló írásbeli kérelmével kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a
Társaság korlátozza, amennyiben
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (a személyes adatok
pontosságának Társaság által történő ellenőrzéséig);
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
c)

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

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (annak megállapításáig, hogy az
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben).
Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adaton a tárolás kivételével egyéb
adatkezelési művelet nem végezhető az Érintett hozzájárulása nélkül, kivéve a jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi
személy jogainak védelméhez, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéhez
kapcsolódó adatkezelés végrehajtását.
A Társaság az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
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. Az Érintett kérésére a
Társaság tájékoztatást ad e címzettekről.

7.5

Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló, valamint a szerződés
teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén a rá vonatkozó, általa a Társaság
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
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másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság akadályozná, illetve kérje –
ha ez technikailag megvalósítható – a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását.
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot.
Az adathordozhatósághoz
szabadságait.

7.6

való

jog

nem

érintheti

hátrányosan

mások

jogait

és

A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a Társaság jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 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.
Amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából történik az Érintett által
kifejezett tiltakozást követően e célból további adatkezelésnek a Társaság részéről nincsen
helye.
A Társaság az Érintett figyelmét legkésőbb az első kapcsolatfelvétel során kifejezetten
felhívja a tiltakozáshoz való jogára, az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és
minden más információtól elkülönítve jeleníti meg.

7.7

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
A Társaság kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapulóan
nem hoz döntést.

7.8

Közös szabályok az érintetti jogok gyakorlására vonatkozóan, panasz
benyújtásának joga
Az Érintett a Társaság részére a 7.1-7.6. pontokkal összefüggő kérelmeit benyújthatja mind
a Társaság székhelyére címzett postai küldemény, mind az gdpr@gs1hu.org elektronikus
levélcímre megküldött elektronikus levél formájában, azzal, hogy utóbbi esetben az Érintett
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.
Az Érintett 7.1-7.6. pontokban rögzített kérelmei nyomán hozott intézkedésekről a
Társaság köteles a kérelem beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül, de
legkésőbb egy hónapon belül díjmentesen tájékoztatni az Érintettet. 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 az Érintettet a 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.
A Társaság, amennyiben az Érintett kérelme nyomán nem tesz intézkedéseket, illetve azt
elutasítja, erre vonatkozóan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
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számított egy hónapon belül köteles tájékoztatni az Érintettet, az intézkedés, illetve az
elutasítás elmaradása okainak egyidejű megjelölése mellett.
A Társaság a 7.1-7.6. pontokkal összefüggő, meghozott intézkedésekkel kapcsolatos
tájékoztatást díjmentesen biztosítja azzal, hogy amennyiben az Érintett 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.

7.9

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha a Társaságnál olyan adatvédelmi incidens történik, mely valószínűsíthetően magas
kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor a Társaság
az ilyen incidensről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet.
A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens
jellegét, és közölni kell legalább az alábbi információkat és intézkedéseket:
a) a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
c)

ismertetni kell a Társaság által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy
tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Érintettet akkor nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek
bármelyike teljesül:
a) a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás
alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított
személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c)

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását.

Ha a Társaság még nem értesítette az Érintetteket az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár-e, elrendelheti az Érintettek tájékoztatását, vagy megállapíthatja a fenti
feltételek valamelyikének teljesülését.

7.10 Kártérítés
A jogellenes adatkezeléssel okozott kárért a Társaság a mindenkor hatályos vonatkozó
jogszabályok rendelkezései szerint felelős.
A Társaság az adatok jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. Az Érintettel szemben a Társaság felel az
adatfeldolgozó által okozott kárért is. A Társaság mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja,
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hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell
megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott. A Társaság általános, polgári jogi felelősségére a Ptk. szabályai
az irányadók.

8

8.1

Jogérvényesítés

A panasz joga
Az Érintett, amennyiben 7.1-7.6. 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.
A felügyeleti hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefonszáma: + 36 (1) 391-1400
Elektronikus levélcíme: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://www.naih.hu

8.2

A bírósági jogorvoslathoz való jog
Az Érintett 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.
A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
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9

A Társaság által végzett adatkezelések

A Társasággal történő kapcsolatfelvétel

Adatkezelés
célja

Kezelt adatok köre

A
megkeresés Az Érintett:
megválaszolása,
- neve
(vezetéknév,
megfelelő
keresztnév)
tájékoztatás
nyújtása.*
- e-mail-címe
- az Érintett által a
megkereséssel
összefüggésben
szolgáltatott
bármely
egyéb
személyes
adatnak minősülő adat.

Adatkezelés
jogalapja
Érintett
önkéntes,
tájékoztatáson
alapuló
hozzájárulása.**

Kezelt
adatok
forrása
az Érintett

A
személyes
adatok
kezelésének időtartama

Címzettek,
illetve
címzettek kategóriái

a

Az
Érintett
hozzájárulásának
visszavonásáig.***

GDPR 6. cikk (1) bek.
a) pont

*A Társasággal való kapcsolatfelvétel a weboldal „Írjon nekünk” elnevezésű kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése által vagy közvetlenül az
gdpr@gs1hu.org elektronikus levélcímre címzett levél útján lehetséges.
**Az adatok megadása az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.
***Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja az gdpr@gs1hu.org elektronikus levélcímre küldött e tárgyú, az Érintett egyértelmű
azonosítását lehetővé tevő nyilatkozattal.
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Adatvédelmi tájékoztató

Szolgáltatásnyújtás gazdálkodó szervezetek részére:
Online vagy offline regisztráció útján kezdeményezett licencjogviszony létesítésével, a licencjogviszony keretében felhasználható,
illetve azt meghaladó bármely további szolgáltatás igénybevételével, valamint a Szolgáltatói Programhoz való csatlakozással
kapcsolatos adatkezelés
Kezelt
Adatkezelés
A
személyes
adatok Címzettek,
illetve
a
Adatkezelés célja
Kezelt adatok köre
adatok
jogalapja
kezelésének időtartama
címzettek kategóriái
forrása
-a
licencszerződés Az
Érintett Társaság
jogos a
szerződő A
szerződés A
Társaság
a
fizetési
megkötése,
kapcsolattartó:
érdeke: a szerződés Partner
megszűnésétől,
a kötelezettségüket
nem
- a
licencjogviszony
- neve
megkötéséhez,
a
megrendelt szolgáltatás teljesítő Partnerek esetében
alapján, vagy
(vezetéknév,
megrendelés
teljesítésétől számított a
kintlévőségeinek
- azt
meghaladóan
keresztnév)
felvételéhez,
a
öt (5) év.*
kezelésére a
igényelt
bármely
- által
képviselt szolgáltatás
további szolgáltatás
szervezet neve
teljesítéséhez,
az
A
licenc
szerződés
Credit Control
nyújtásával,
- által
képviselt esetleges
igények
megkötése,
valamint
a
Menedzsment Korlátolt
-a
Szolgáltatói
szervezet
érvényesíthetőségéhez
szolgáltatás megrendelése
Felelősségű Társaságot
Programhoz
adószáma
fűződően.
meghiúsulását követő öt
(székhely: 1133
csatlakozott
- e-mail-címe
(5) év.**
Budapest, Váci út 110.,
partnerekkel történő
- munkaköre
GDPR 6. cikk (1) bek. f)
cégjegyzékszám: 01-09együttműködés
- felelősségi köre
pont
A jogi kötelezettség alapján
562111)
teljesítésének
- beosztása
fennálló
adatkezelés
elősegítése,
- telefonszáma.
Jogi
kötelezettség
vonatkozásában
a bízta meg, mely társaság
- az üzleti kapcsolat
teljesítése:
az
szerződéses jogviszony részére
a
fent
fenntartása
általános
forgalmi
megszűnésétől számított meghatározott
feladatok
érdekében,
azzal
adóról szóló 2007. évi
nyolc (8) év.
ellátása érdekében a nem
összefüggésben
CXXVII.
törvény,
teljesítő
Partnerek
- szolgáltatások
valamint a számvitelről
kapcsolattartóinak
nyújtásához
szóló 2000. évi C.
személyes adatait átadja, e
kapcsolódó egységes
törvény alapján.
körben a nevezett társaság
szakmai tájékoztató
mint
adatfeldolgozó
elektronikus levelek
A GDPR 6. cikk (1) bek.
működik
közre
az
(Intouch) küldése
c) pont
ügykezelés befejezéséig.
*Amennyiben a kapcsolattartó a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozását fejezi ki, úgy a Társaság – feltéve, hogy nem áll fenn kényszerítő
erejű, a kapcsolattartó érdekeivel szemben elsőbbséget élvező jogos érdeke – a személyes adatokat tovább nem kezelheti, azokat haladéktalanul
törli. Amennyiben a kapcsolattartó adataiban változás állt be, úgy a változás bejelentését követően a Társaság haladéktalanul intézkedik a korábbi
kapcsolattartó adatai kezelésének megszüntetéséről.
**Feltéve, hogy a Társaságnak keletkezett olyan igénye, amely a jogos érdekeinek érvényesítése érdekében szükségessé teszi a kapcsolattartói
adatok további kezelését, amennyiben ilyen nem keletkezett, az együttműködés meghiúsulása napját követően haladéktalanul megszünteti a
Társaság az adatkezelést.

Verzió: 3.0, Jóváhagyva, 2022.03.01.

Minden jog fenntartva © GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.

Oldal: 14 /26

Adatvédelmi tájékoztató

Szolgáltatásnyújtás gazdálkodó szervezetek részére:
Online vagy offline regisztráció útján kezdeményezett licencjogviszony létesítésével, a licencjogviszony keretében felhasználható,
illetve azt meghaladó bármely további szolgáltatás igénybevételével, valamint a Szolgáltatói Programhoz való csatlakozással
kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

A
Társaság
által
fejlesztett
és/vagy
üzemeltetett
informatikai
szoftverek keretében
igénybe
vehető
szolgáltatások
vonatkozásában
a
Partner
által
megadott
felhasználók
hozzáférésének
biztosítása céljából.

Az Érintett felhasználó:
-

neve (vezetéknév,
keresztnév)
által
képviselt
szervezet neve
által
képviselt
szervezet adószáma
e-mail-címe
munkaköre
felelősségi köre
beosztása
telefonszáma.

Adatkezelés
jogalapja

Kezelt
forrása

adatok

Érintett
felhasználó
önkéntes,
tájékoztatáson
alapuló
hozzájárulása.*

az
felhasználó

Érintett

A személyes adatok
kezelésének
időtartama
Az Érintett felhasználó
hozzájárulásának
visszavonásáig.**

Címzettek, illetve
a
címzettek
kategóriái

GDPR 6. cikk (1) bek.
a) pont

*A hozzájárulást az Érintett a Társaság részére a felhasználási jogosultság megerősítését követő visszaigazolás keretében adja meg.
**Az Érintett felhasználó bármikor jogosult hozzájárulását visszavonni. Amennyiben a felhasználó adataiban változás állt be, úgy a változás
bejelentését követően a Társaság haladéktalanul intézkedik a korábbi felhasználó adatai kezelésének megszüntetéséről.
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Adatvédelmi tájékoztató

Szolgáltatásnyújtás természetes személyek, azaz egyéni vállalkozók és őstermelők részére:
Online vagy offline regisztráció útján kezdeményezett licencjogviszony létesítésével, a Társaság licencjogviszony keretében
felhasználható, illetve azt meghaladó bármely további szolgáltatásának igénybevételével kapcsolatos adatkezelés
Kezelt
Adatkezelés
Adatkezelés
A
személyes
adatok Címzettek,
illetve
a
Kezelt adatok köre
adatok
célja
jogalapja
kezelésének időtartama
címzettek kategóriái
forrása
- a licencszerződés Az
Érintett
szerződő Szerződés teljesítése
A
szerződő A
szerződés A
Társaság
a
fizetési
megkötése,
egyéni
vállalkozó,
Érintett
megszűnésétől,
a kötelezettségüket
nem
- a
őstermelő:
GDPR 6. cikk (1) bek.
megrendelt szolgáltatás teljesítő Partnerek esetében
licencjogviszony
- neve (vezetéknév, b) pont
teljesítésétől számított a
kintlévőségeinek
alapján, vagy
keresztnév)
öt (5) év.
kezelésére a
- azt meghaladóan
- e-mail-címe
A számlázási adatok
igényelt bármely
- levelezési
és
A
licenc
szerződés
Credit Control
(név, számlázási cím és
további
számlázási
címe
megkötése,
valamint
a
Menedzsment Korlátolt
adószám)
esetében
szolgáltatás
(amennyiben eltér)
szolgáltatás megrendelése
Felelősségű Társaságot
jogi
kötelezettség
teljesítésének
- adószáma
meghiúsulását követő öt
(székhely: 1133
teljesítése:
az
elősegítése,
- vállalkozói
vagy
(5) év.**
Budapest, Váci út 110.,
általános
forgalmi
- az
üzleti
őstermelői
cégjegyzékszám: 01-09adóról szóló 2007. évi
kapcsolat
igazolványszáma
A
jogi
kötelezettség
562111)
CXXVII.
törvény,
fenntartása
- pénzforgalmi
alapján
fennálló
valamint a számvitelről
érdekében, azzal
jelzőszáma
adatkezelés
bízta meg, mely társaság
szóló 2000. évi C.
összefüggésben,
- telefonszáma.
vonatkozásában
a részére
a
fent
törvény alapján.
- irányító
szerződéses jogviszony meghatározott
feladatok
megszűnésétől
ellátása érdekében a nem
csoporttaggal
A GDPR 6. cikk (1) bek.
számított nyolc (8) év.
teljesítő
Partnerek
való szerződéses
c) pont
kapcsolattartóinak
kötelezettségek
személyes adatait átadja, e
teljesítése*
körben a nevezett társaság
mint
adatfeldolgozó
működik
közre
az
ügykezelés befejezéséig.
*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.
**Feltéve, hogy a Társaságnak keletkezett olyan igénye, amely a jogos érdekeinek érvényesítése érdekében szükségessé teszi az adatok további
kezelését, amennyiben ilyen nem keletkezett, az együttműködés meghiúsulása napját követően haladéktalanul megszünteti a Társaság az
adatkezelést.
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Adatvédelmi tájékoztató

Szolgáltatásnyújtás természetes személyek, azaz egyéni vállalkozók és őstermelők részére:
Intouch, GEPIR, ESCROW szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés
Kezelt
Adatkezelés
Adatkezelés
A
személyes
adatok Címzettek,
illetve
a
Kezelt adatok köre
adatok
célja
jogalapja
kezelésének időtartama
címzettek kategóriái
forrása
- szolgáltatások
Az
Érintett
szerződő Szerződés
A
szerződő A
szerződés ESCROW esetén a:
nyújtásához
egyéni
vállalkozó, teljesítése: Intouch; a Érintett
megszűnésétől,
a
kapcsolódó
őstermelő:
licencjogviszonyok
megrendelt szolgáltatás
Escrow4all B.V.
egységes
- neve (vezetéknév, nyomon
követése,
teljesítésétől számított
(székhely: MediArena 7.,
szakmai
keresztnév)
ellenőrzése (GEPIR).
öt (5) év.
1114 BC Amsterdamtájékoztató
- e-mail-címe
Duivendrecht, Hollandia)
elektronikus
- székhely címe
GDPR 6. cikk (1) bek.
A
licenc
szerződés
levelek (Intouch)
- telefonszáma.
b) pont
megkötése,
valamint
a mint
adatfeldolgozó
küldése
szolgáltatás megrendelése működik közre.
Társaság
jogos
- licencmeghiúsulását követő öt
érdeke:
informatikai
jogosultságok
(5) év.*
adatvesztés
ellenőrzése
elkerüléséhez
(GEPIR)
(ESCROW)
- informatikai
adatvesztés
GDPR 6. cikk (1) bek. f)
elkerülése
pont
érdekében
biztonsági
másolat
letétbe
helyezése
(ESCROW)
*Feltéve, hogy a Társaságnak keletkezett olyan igénye, amely a jogos érdekeinek érvényesítése érdekében szükségessé teszi az adatok további
kezelését, amennyiben ilyen nem keletkezett, az együttműködés meghiúsulása napját követően haladéktalanul megszünteti a Társaság az
adatkezelést.
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Adatvédelmi tájékoztató

A Társaság által bármely feliratkozónak nyújtott hírlevél-szolgáltatás, hozzájárulás alapján egyéb reklámcélú megkeresések
Címzettek, illetve
Kezelt
adatok
Kezelt
adatok A
személyes
adatok
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
a
címzettek
köre
forrása
kezelésének időtartama
kategóriái
Tájékoztatásnyújtás
A feliratkozó:
Feliratkozó,
Partner, az Érintett
Az
Érintett A
Társaság
a
és reklám:
- e-mail-címe.
kapcsolattartó, vagy az
hozzájárulásának
hírlevelek
- képzésekről,
általuk megjelölt más
visszavonásáig,
megküldéséhez a
szaktanácsadásról,
Partner,
személy
önkéntes,
leiratkozási
szándékának
szakmai
kapcsolattartó,
tájékoztatáson
alapuló
kifejezéséig.*
MailChimp
rendezvényekről,
vagy az általuk hozzájárulása.
hírlevélküldő
- új
és/vagy
régi megjelölt
más
szolgáltatást
szabványelemekről, személy:
GDPR 6. cikk (1) bek. a)
üzemeltető The
- szolgáltatásokról és
- neve
pont
Rocket Science
gyakorlati
- e-mail címe,
Group, LLC-t
alkalmazásukról,
- telefonszáma.
(székhely: 675
-a
szabványok
Ponce de Leon
előnyeiről
és
Avenue NE Suite
alkalmazási
5000 Atlanta,
területeiről,
GA 30308,
-a
szolgáltatással
Amerikai Egyesült
kapcsolatban egyes
Államok)
szektorokra
vonatkozó további
mint
szakmai
adatfeldolgozót
információkról
veszi igénybe.**
*Az Érintett jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni, melyet a gdpr@gs1hu.org elektronikus levélcímre címzett nyilatkozattal, vagy az
elektronikus levélben elhelyezett leiratkozási lehetőség igénybevétele útján bármikor megtehet.
**A Társaság által a feliratkozások (hozzájáruló nyilatkozatok) kezelésére használt űrlapok kitöltésekor az Érintett által megadott személyes adatok a
Társaságnak a MailChimp hírlevélküldő szolgáltatást üzemeltető The Rocket Science Group, LLC (továbbiakban: Adatfeldolgozó) Adatfeldolgozónál
létrehozott felhasználói fiókjába töltődnek fel és kerülnek ekként átadásra, illetve válnak ezáltal hozzáférhetővé az Adatfeldolgozó részére. A
személyes adatok Adatfeldolgozó részére történő átadása az Érintett feliratkozás során adott kifejezett hozzájárulása alapján történik.
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 küldemények
Érintettek részére történő megküldésére az Adatfeldolgozó útján kerül sor. A Társaság tájékoztatja az Érintetteket, 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 tájékoztatja továbbá az Érintetteket, hogy az Adatfeldolgozó
székhelye szerinti ország az Európai Unió Bizottságának határozata által elismerten megfelelő adatvédelmi szintet nyújt, így biztosítja az Érintettek
alapvető jogainak, személyes adatainak 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. További információ az Adatfeldolgozó honlapján érhető el.
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Adatvédelmi tájékoztató

A Társaság szolgáltatásaival összefüggésben szervezett felhasználói csoportokba, munkacsoportokba való online tagi regisztrációval,
valamint az online vagy hagyományos képzésekre, szakmai rendezvényekre történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja
-

-

A képzések, szakmai
rendezvények
eredményes
lebonyolíthatósága
A
felhasználói
csoportok,
munkacsoportok
működésének
eredményes
koordinálása

Kezelt adatok köre
Az Érintett:
- neve (vezetéknév,
keresztnév)
- által
képviselt
szervezet neve
- által
képviselt
szervezet
adószáma
- beosztása
- e-mail-címe
- telefonszáma
- levelezési
és
számlázási
cím
(amennyiben
releváns)

Adatkezelés
jogalapja
Szerződés
teljesítése

Kezelt
adatok
forrása
az Érintett

GDPR 6. cikk (1) bek.
b) pont
A számlázási adatok
(név, számlázási cím
és adószám) esetében
jogi
kötelezettség
teljesítése:
az
általános
forgalmi
adóról szóló 2007. évi
CXXVII.
törvény,
valamint
a
számvitelről
szóló
2000. évi C. törvény
alapján.
A GDPR 6. cikk (1)
bek. c) pont
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A
személyes
adatok
kezelésének időtartama

Címzettek,
illetve
címzettek kategóriái

a

A
képzés
vagy
rendezvény
megtartását követő öt
(5) év.
A szakmai felhasználói
csoportban
létesített
tagsági
jogviszony
fennállása
alatt,
valamint
a
tagsági
jogviszony
megszűnését követő öt
(5) év.
A
jogi
kötelezettség
alapján
fennálló
adatkezelés
vonatkozásában
a
szakmai képzés vagy
rendezvény
megtartásától
számított nyolc (8) év.
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Adatvédelmi tájékoztató

A Társaság szolgáltatásaival összefüggésben szervezett felhasználói csoportok, munkacsoportok online megtartott üléseivel
kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja
A szakmai felhasználói
csoportokba
és
munkacsoportokba
regisztrált
tagok
a
felhasználói csoportok,
munkacsoportok
munkaanyagaihoz,
felvételeihez
utóbb
hozzáférjenek,
egyebekben
a
nyilvánosság számára
nem
elérhetőek
a
felvételek.

Adatkezelés
jogalapja

Kezelt adatok köre
A szakmai felhasználói
csoport,
munkacsoport
tag, online ülésen részt
vevő Érintett:
képmás
videofelvétel
hangfelvétel*

Érintett
önkéntes,
tájékoztatáson
alapuló
hozzájárulása.**

Kezelt
adatok
forrása
az Érintett

GDPR 6. cikk (1) bek.
a) pont

A személyes adatok
kezelésének
időtartama
A
hozzájárulás
visszavonásáig, feltéve,
hogy az adatkezelésnek
más jogalapja nincs.***

Címzettek,
illetve
a
címzettek kategóriái

Legfeljebb
a
szakmai
felhasználói
csoportban
létesített
tagsági
jogviszony
fennállása
alatt,
valamint
a
tagsági
jogviszony
megszűnését követő öt
(5) év.

*A szakmai felhasználói csoportok és munkacsoportok ülésein, valamint az ezek keretében szervezett online rendezvényeken kép-, video- és
hangfelvételek készülnek, melyek kizárólag a felhasználói csoportokba regisztrált tagok számára zárt weboldalon keresztül hozzáférhetőek.
**A hozzájárulását – a rendezvény meghívójában is rögzített figyelemfelhívás szerint – az Érintett az online rendezvények esetén a kamera vagy
mikrofon önkéntes bekapcsolásával, mint ráutaló magatartással adja meg.
A hozzájárulás bármikor visszavonható, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
***A hozzájárulás visszavonása esetén a Társaság megtesz minden észszerűen elvárható lépést az adott Érintett felismerhetetlenné tételéről a
képmáson, illetve video-, vagy hangfelvételen. A videofelvétellel kapcsolatosan a személyes adatok töröltnek minősülnek, ha a képet elhomályosítják
úgy, hogy visszamenőlegesen nem nyerhetők ki a korábban a képen látható személyes adatok.
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Adatvédelmi tájékoztató

A Társaság szolgáltatásaival összefüggésben szervezett felhasználói csoportok, munkacsoportok személyes jelenléttel megtartott
üléseivel, illetve személyes jelenléttel megtartott egyéb rendezvényeivel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja
A szakmai felhasználói
csoportokba
és
munkacsoportokba
regisztrált
tagok
a
felhasználói csoportok,
munkacsoportok
munkaanyagaihoz,
felvételeihez
utóbb
hozzáférjenek,
egyebekben
a
nyilvánosság számára
nem
elérhetőek
a
felvételek.

Adatkezelés
jogalapja

Kezelt adatok köre
A szakmai felhasználói
csoportok,
munkacsoportok offline
ülésein,
egyéb
rendezvényeken
személyes
jelenléttel
részt vevő Érintett:
képmás
videofelvétel
hangfelvétel*

Érintett
önkéntes,
tájékoztatáson
alapuló
hozzájárulása.**

Kezelt
adatok
forrása
az Érintett

GDPR 6. cikk (1) bek.
a) pont

A személyes adatok
kezelésének
időtartama
A
hozzájárulás
visszavonásáig, feltéve,
hogy az adatkezelésnek
más jogalapja nincs.***

Címzettek,
illetve
a
címzettek kategóriái

Legfeljebb az esemény
megtartását követő öt
(5) év.

Az
egyéb
rendezvények
vonatkozásában
a
rendezvény
hiteles
dokumentálása,
a
rendezvényhez
kapcsolódó
utókommunikáció
biztosítása.
*A személyes jelenléttel szervezett szakmai felhasználói csoportok és munkacsoportok üléseiről, valamint egyéb eseményekről kép-, video- és
hangfelvételek készülhetnek, melyek kizárólag a felhasználói csoportokba regisztrált tagok számára zárt weboldalon keresztül hozzáférhetőek.
**A hozzájárulását az Érintett a rendezvényre történő regisztráció során külön nyilatkozattal, illetve a rendezvényre történő belépéssel adja meg.
A hozzájárulás bármikor visszavonható, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
A nyilvános eseményekről, rendezvényekről tömegfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához azonban nem szükséges hozzájárulás.
***A hozzájárulás visszavonása esetén a Társaság megtesz minden észszerűen elvárható lépést az adott Érintett felismerhetetlenné tételéről a
képmáson, illetve video-, vagy hangfelvételen. A videofelvétellel kapcsolatosan a személyes adatok töröltnek minősülnek, ha a képet elhomályosítják
úgy, hogy visszamenőlegesen nem nyerhetők ki a korábban a képen látható személyes adatok.
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Adatvédelmi tájékoztató

A Társaság szolgáltatásaival összefüggésben szervezett egyéb rendezvényeivel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés
jogalapja

A Társaság a szakmai
rendezvények
utókommunikációja
során
további
tájékoztatásokat,
meghívókat küldhet a
regisztrált
személyek
részére
az
újabb
szakmai eseményekről
való
tájékoztatás
céljából.

A
Társaság
által
szervezett eseményekre
regisztráló Érintett:
e-mail címe

Érintett
önkéntes,
tájékoztatáson
alapuló
hozzájárulása.*

Kezelt
adatok
forrása
az Érintett

GDPR 6. cikk (1) bek.
a) pont

A személyes adatok
kezelésének
időtartama
A
hozzájárulás
visszavonásáig, feltéve,
hogy az adatkezelésnek
más jogalapja nincs.**

Címzettek,
illetve
a
címzettek kategóriái

Legfeljebb az eseményre
történő
regisztrációt
követő öt (5) év.

*A hozzájárulását az Érintett a szakmai rendezvényre történő regisztrációval egyidejűleg adja meg.
**Az Érintett jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni, melyet a gdpr@gs1hu.org elektronikus levélcímre címzett nyilatkozattal bármikor
megtehet.
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Adatvédelmi tájékoztató

A Társaság szolgáltatásaival összefüggésben szervezett felnőttképzésre történő jelentkezéssel, valamint a felnőttképzési szerződés megkötésével,
teljesítésével kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés
Kezelt adatok A
személyes
adatok Címzettek,
illetve
a
Adatkezelés célja
Kezelt adatok köre
jogalapja
forrása
kezelésének időtartama
címzettek kategóriái
A Társaság, mint képző A résztvevő Érintett:
Az
1-13.
pontbeli
az Érintett
A résztvevő Érintett 1-13. A Társaság az 1-13.
intézmény által:
1. neve
(vezetéknév, személyes
adatok:
pontban rögzített személyes pontban
rögzített
- a
képzés
Fktv.
keresztnév)
jogi kötelezettség
adatait a képzési szerződés adatokat statisztikai célú
rendelkezéseinek
2. születési neve (vezetéknév, teljesítése:
a
megkötésétől
számított felhasználásra
megfelelő lebonyolítása,
keresztnév)
felnőttképzésről szóló
nyolcadik
év
utolsó személyazonosításra
- a képzési szerződés 3. anyja
születési
neve 2013. évi LXXVII.
napjáig kezeli.
alkalmatlan
módon
megkötése,
(vezetéknév, keresztnév)
törvény 13. §, 15. §,
átadhatja,
továbbá
a
- a
résztvevő
Érintett 4. születési helye és ideje
16. §, 21. § és a
A résztvevő Érintett 14-16. Központi
Statisztikai
beazonosítása,
5. e-mail-címe
felnőttképzésről szóló
pontban rögzített személyes Hivatal részére statisztikai
- kapcsolattartási
6. oktatási azonosító száma
törvény
adatait a résztvevő érintett célra egyedi azonosításra
adatainak felvétele és 7. legmagasabb
iskolai végrehajtásáról szóló
hozzájárulásának
alkalmas
módon
nyilvántartása a belső
végzettsége
11/2020.
(II.
7.)
visszavonásáig,
de térítésmentesen átadhatja
ügyviteli rendszerben,
8. képzésről
való
hiányzás Korm. rendelet 21. §legkésőbb
a
képzési és felhasználhatja.
- jelenlét
és hiányzás
ténye
ban foglaltak alapján.
jogviszony megszűnéséig
dokumentálása,
9. szakképesítése,
kezeli.
- adatszolgáltatási
szakképzettsége
A GDPR 6. cikk (1)
kötelezettség
10. képzésbe történő belépése és bek. c) pont
A
képzési
szerződés
teljesítése,
a képzés elvégzése,
létrejöttének
elmaradása,
- valamint a résztvevő 11. képzés elvégzése hiányában A 14-16. pontbeli
vagy bármelyik fél képzési
Érintettel
való
a képzésből történő kilépése
személyes adatok: a
szerződéstől történő elállása
kapcsolattartás
12. képzés
során
történő résztvevő
Érintett
esetén
a
Társaság
a
értékelése és minősítése
hozzájárulása.
személyes
adatokat
13. képzéssel összefüggő fizetési
haladéktalanul törli.
kötelezettségei
GDPR 6. cikk (1)
14. telefonszáma
bekezdés a) pont
15. küldő/képviselt
intézmény
neve
16. munkakör/beosztás
- A
felnőttképzések A felnőttképzésen részt vevő Érintett önkéntes,
az Érintett
A
hozzájárulás
hiteles dokumentálása, Érintett:
tájékoztatáson
visszavonásáig,
feltéve,
a képzéshez kapcsolódó
képmás
alapuló
hogy az adatkezelésnek más
utókommunikáció,
videofelvétel
hozzájárulása.*
jogalapja nincs.**
népszerűsítés
hangfelvétel*
Legfeljebb a felnőttképzés
biztosítása
GDPR 6. cikk (1) bek.
megtartását követő öt (5)
a) pont
év.
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Adatvédelmi tájékoztató

A Társaság szolgáltatásaival összefüggésben szervezett felnőttképzésre történő jelentkezéssel, valamint a felnőttképzési szerződés megkötésével,
teljesítésével kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés
Kezelt adatok A
személyes
adatok Címzettek,
illetve
a
Adatkezelés célja
Kezelt adatok köre
jogalapja
forrása
kezelésének időtartama
címzettek kategóriái
A Társaság, mint képző A résztvevő Érintett:
Az
1-13.
pontbeli
az Érintett
A résztvevő Érintett 1-13. A Társaság az 1-13.
intézmény által:
17. neve
(vezetéknév, személyes
adatok:
pontban rögzített személyes pontban
rögzített
- a
képzés
Fktv.
keresztnév)
jogi kötelezettség
adatait a képzési szerződés adatokat statisztikai célú
rendelkezéseinek
18. születési neve (vezetéknév, teljesítése:
a
megkötésétől
számított felhasználásra
megfelelő lebonyolítása,
keresztnév)
felnőttképzésről szóló
nyolcadik
év
utolsó személyazonosításra
- a képzési szerződés 19. anyja
születési
neve 2013. évi LXXVII.
napjáig kezeli.
alkalmatlan
módon
megkötése,
(vezetéknév, keresztnév)
törvény 13. §, 15. §,
átadhatja,
továbbá
a
- a
résztvevő
Érintett 20. születési helye és ideje
16. §, 21. § és a
A résztvevő Érintett 14-16. Központi
Statisztikai
beazonosítása,
21. e-mail-címe
felnőttképzésről szóló
pontban rögzített személyes Hivatal részére statisztikai
- kapcsolattartási
22. oktatási azonosító száma
törvény
adatait a résztvevő érintett célra egyedi azonosításra
adatainak felvétele és 23. legmagasabb
iskolai végrehajtásáról szóló
hozzájárulásának
alkalmas
módon
nyilvántartása a belső
végzettsége
11/2020.
(II.
7.)
visszavonásáig,
de térítésmentesen átadhatja
ügyviteli rendszerben,
24. képzésről
való
hiányzás Korm. rendelet 21. §legkésőbb
a
képzési és felhasználhatja.
- jelenlét
és hiányzás
ténye
ban foglaltak alapján.
jogviszony megszűnéséig
dokumentálása,
25. szakképesítése,
kezeli.
- adatszolgáltatási
szakképzettsége
A GDPR 6. cikk (1)
kötelezettség
26. képzésbe történő belépése és bek. c) pont
A
képzési
szerződés
teljesítése,
a képzés elvégzése,
létrejöttének
elmaradása,
- valamint a résztvevő 27. képzés elvégzése hiányában A 14-16. pontbeli
vagy bármelyik fél képzési
Érintettel
való
a képzésből történő kilépése
személyes adatok: a
szerződéstől történő elállása
kapcsolattartás
28. képzés
során
történő résztvevő
Érintett
esetén
a
Társaság
a
értékelése és minősítése
hozzájárulása.
személyes
adatokat
29. képzéssel összefüggő fizetési
haladéktalanul törli.
kötelezettségei
GDPR 6. cikk (1)
30. telefonszáma
bekezdés a) pont
31. küldő/képviselt
intézmény
neve
32. munkakör/beosztás
- A
felnőttképzések A felnőttképzésen részt vevő Érintett önkéntes,
az Érintett
A
hozzájárulás
hiteles dokumentálása, Érintett:
tájékoztatáson
visszavonásáig,
feltéve,
a képzéshez kapcsolódó
képmás
alapuló
hogy az adatkezelésnek más
utókommunikáció,
videofelvétel
hozzájárulása.*
jogalapja nincs.**
népszerűsítés
hangfelvétel*
Legfeljebb a felnőttképzés
biztosítása
GDPR 6. cikk (1) bek.
megtartását követő öt (5)
a) pont
év.
*A hozzájárulását az Érintett a felnőttképzésre történő jelentkezése során külön nyilatkozattal, illetve később a képzés tartama alatt is bármikor jogosult megadni.
A hozzájárulás bármikor visszavonható, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
**A hozzájárulás visszavonása esetén a Társaság megtesz minden észszerűen elvárható lépést az adott Érintett felismerhetetlenné tételéről a képmáson, illetve video-,
vagy hangfelvételen. A videofelvétellel kapcsolatosan a személyes adatok töröltnek minősülnek, ha a képet elhomályosítják úgy, hogy visszamenőlegesen nem
nyerhetők ki a korábban a képen látható személyes adatok.
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Adatvédelmi tájékoztató

9.1

Cookie-k (sütik) és webanalitikai szolgáltatások használata
A Társaság a weboldal látogatóinak számítógépén kisebb adatcsomagot, úgynevezett sütit
(angolul cookie-t) helyez el annak érdekében, hogy testreszabott kiszolgálást tudjon
nyújtani. A cookie a weboldal felhasználójára vonatkozó egyes információkat (pl. IP cím)
tartalmaz, melyek által gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz
a webhely használata.
A Társaság továbbá az oldalstatisztikák, különösen az oldallátogatottság, érdeklődés és a
webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követése érdekében a Google Analytics
analitikai szolgáltatásait veszi igénybe. E szolgáltató hozzáférhet a Társaság weboldalát
látogatók IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k vagy egyéb kattintásmérők
használatával biztosítja a Társaság weboldalának elemzését, statisztikák készítését. A
szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az
érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ
itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/.
A weboldal látogatója a saját internet böngészőjében letilthatja és engedélyezheti a
cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos tudni, hogy valamennyi süti
elutasítása ugyan segítheti a személyes adatok védelmét, azonban egyes weboldalak
használhatóságát korlátozhatja. A sütik engedélyezése vagy letiltása általában az internet
böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, a cookie
vagy süti menüpontokban végezhető el.

9.2

Facebook
A Társaság, mint Facebook oldal létrehozója előre meghatározott adatkezelési
szabályokhoz csatlakozik, a beállítási opciók közötti választásra csak korlátozott
lehetősége van, így az adatkezelés felülvizsgálatára, módosítására nincs valódi ráhatása.
A fentiek következtében a Társaság a Facebook oldal tekintetében nem minősül
adatkezelőnek.

9.3

LEI-kódok
A Társaság ezúton tájékoztatja azon Partnereit, illetve azok kapcsolattartásra kijelölt
munkavállalóit, akik LEI azonosítójukat a Társaság mint Regisztrációs képviselő útján a
GS1 AISBL-től mint LEI azonosító kiadására akkreditált jogosultsággal rendelkező
szervezettől igénylik, hogy a LEI azonosító igénylésével összefüggő regisztrációjuk során
a GS1 Global Office 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 a GS1 Global
Office adatfeldolgozóként kezeli.
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Záró rendelkezések
A jelen Adatvédelmi tájékoztatót a Társaság Igazgatósága 2022. március 1. napján
jóváhagyta és elfogadta.
A jelen Adatvédelmi tájékoztató 2022. március 1. napjával lép hatályba.

Budapest, 2022. március 1.
GS1 Magyarország Nonprofit Zrt.
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Adatvédelmi tájékoztató

Dokumentum összefoglaló
Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete 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 (GDPR rendelet) való
megfeleléssel összefüggésben létrehozva.
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