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Adatvédelmi tájékoztató 

 

Illés Diána egyéni vállalkozó és az ID&Partners Executive Search Kft. (továbbiakban: Közös 

Adatkezelők), mint a www.illesdiana.hu és a www.idpartners.hu domain név alatt elérhető 

weboldal üzemeltetői ezúton közzé teszik a Weboldal, a Weboldalhoz kapcsolódó 

szolgáltatások, valamint a Közös Adatkezelők által nyújtott egyéb szolgáltatások keretében 

végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.  

 

Tekintettel arra, hogy a jelen Tájékoztatóban meghatározott egyes adatkezelési 

tevékenységek célját, valamint az adatkezelés módját a Közös Adatkezelők határozzák 

meg, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: 

GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban) Infotv. 3. § 9. pontja szerint adatkezelőnek 

minősülnek.  

 

A Weboldal használatának megkezdésével, valamint a Közös Adatkezelők szolgáltatásainak 

igénybevételével a Weboldalra látogató, valamint a Közös Adatkezelők szolgáltatásait igénybe 

vevő felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett) elfogadják a jelen Adatkezelési 

szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) foglalt valamennyi feltételt.  

 

A Közös Adatkezelők az adatkezelésük során alábbi alapelveket követi: 

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan 

kezeljük. 

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat 

nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon. 

c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából 

megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak. 

d) Vállalkozásaink minden észszerű intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az 

általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan 

személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük. 

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése 

céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható. 

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes 

adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen 

elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben. 

A Közös Adatkezelők az Ön személyes adatait   

a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a 
szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezelik, azaz gyűjtik, rögzítik, 
rendszerezik, tárolják és felhasználják.  

b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező 
jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét. 

c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Vállalkozásaink, vagy 
pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, 
fejlesztése és biztonsága. 
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1. A Közös Adatkezelők adatai  

 

Cégnév: Illés Diána egyéni vállalkozó 

Székhelye: 1026 Budapest Trombitás u 29/B II. em.9 

E-mail címe: executive@illesdiana.hu  

Telefonszáma: 06309810801  

 

Cégnév: ID&Partners Executive Search Kft. 

székhely: 1007 Budapest, Danubius Grand Hotel 

cégjegyzékszám: Cg. 01-09-330395 

E-mail címe: executive@illesdiana.hu 

Telefonszáma: 06309810801  

képviseli: Illés Diána Anett ügyvezető 

 

2. Az adatkezelés célja  

2.1. A Közös adatkezelők munkaerő közvetítéssel, vezető kiválasztással és karrier tanácsadással 

foglalkozó vállalkozások, a személyes adatok kezelésére ezen tevékenységek keretében, céljából 

kerül sor. 

 

2.2. A Közös adatkezelők az általuk nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a következő célokra 

használják fel az adatokat:  

a) Az adatkezelés célja a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása, kapcsolatba lépés a 

Szolgáltatóval   

b)  Állásinterjú esetén az adatkezelés célja  

 e-mail útján elküldött önéletrajzok kezelése, módosítása, törlése;  

 az adatok felhasználása álláshirdetésre jelentkezés céljából, kapcsolattartás a 

Felhasználóval, önéletrajz küldése során megadott adatok kezelésének célja, hogy a 

Felhasználó számára a Közös Adatkezelők a megfelelő állásajánlattal keressék meg, 

továbbá Felhasználó betöltendő munkaviszony szempontjából jelentős képzettségének, 

adottságainak és igényeinek feltárása;  

 az Érintett szakmai fejlődésének nyomon követése és elősegítése  

 

d) Álláshirdetésre jelentkezés esetén az adatkezelés célja  

 a megjelölt állásajánlattal kapcsolatban az Érintettel való kapcsolattartás;  

 adatainak, önéletrajzának a megjelölt állásajánlatot meghirdető munkáltató részére történő 

továbbítása az érintett hozzájárulása alapján;  

 a Közös Adatkezelők által közzétett álláshirdetéssel kapcsolatos kiválasztási eljárás 

lefolytatása;  

 munkaviszony létrehozásának és fenntartásának elősegítése;  

 Érintett betöltendő munkaviszony szempontjából jelentős képzettségének, adottságainak 

és igényeinek feltárása; az Érintett részére érdeklődésének, illetve képzettségének, 

adottságainak és igényeinek megfelelő állásajánlat közvetítése 
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2.3. A Közös Adatkezelők a Felhasználó által megadott személyes adatokat statisztikai célra is 

felhasználják, kizárólag oly módon, hogy a személyes adatokat anonimizálják, így azok a 

továbbiakban nem alkalmasak személyazonosításra, semmilyen természetes személyhez nem 

kapcsolhatók.  

 

3. A kezelt adatok köre  

3.1. Különleges adatot (pl. egészségi állapotra vonatkozó adat, bűnügyi személyes adat) csak az 

érintett írásbeli hozzájárulásával és csak abban az esetben kezel a Közös Adatkezelők, ha az egy 

érintett által megpályázott konkrét állásajánlatra történő kiválasztás során szükséges. A Közös 

Adatkezelők kifejezett kérése nélkül a tudomására hozott különleges adatok kezeléséért nem vállal 

felelősséget.  

 

3.2. Adatlap és interjú  

Érintettnek lehetősége van arra is, hogy a Közös Adatkezelők által működtetett irodákban 

történő személyes megjelenés vagy a Közös Adatkezelők tanácsadójával történő személyes 

beszélgetés (a továbbiakban: Interjú) során a külön erre rendszeresített papíralapú vagy digitális 

adatlapon (a továbbiakban: Adatlap) megadja adatait, önéletrajzát, továbbá a betöltendő 

munkakörrel kapcsolatos igényeit annak érdekében, hogy a megfelelő állásajánlattal keressék meg 

a Közös Adatkezelők. Az Adatlap kitöltése, illetve az interjú során kizárólag az Érintett azon 

adatainak felvételére kerül sor, amelyek az álláskereséshez szükségesek. Az Interjú során 

megadott adatok alapján a Közös Adatkezelők szintén létrehozzák az Érintett profilját a 

saját adatbázisukban, az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján.  

 

3.3. Álláshirdetésre jelentkezés  

Adatkezelő az általa más weboldalakon (pl. LinkedIn, Profession), illetve más hirdetési 

felületeken (nyomtatott sajtó) meghirdetett állásajánlatokra érkező jelentkezések során megadott 

személyes adatokat (önéletrajz, azonosító adatok, elérhetőségi adatok, végzettséggel, 

munkaviszonnyal, érdeklődéssel kapcsolatos adatok) kezeli az állásajánlatra jelentkezés 

feldolgozása során és céljából. A jelentkezés menete a következő: az Érintett adatait elküldi 

Adatkezelő részére az álláshirdetésben megjelölt e-mail címre, amelyet Adatkezelő e-mailben 

visszaigazol, és a visszaigazoló e-mailben küld egy adatvédelmi és hozzájárulási nyilatkozatot 

melyek elfogadásával az érintett hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. 

3.4. A weboldal látogatása esetén a Közös Adatkezelők rendszere automatikusan rögzíti az 

érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a 

számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-

cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal 

nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Közös 

Adatkezelők fenntartja a jogot arra, hogy az érintett gépén adatokat tartalmazó file-t, sütiket 

(cookie-t) helyezzen el. 

 

3..5 A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon 
keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön 
internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők 
(Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és 
használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket 
visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A 
sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.  
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Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az 
Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, 
multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-
sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. 

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével 
megkezdődik – a Vállalkozásaink az első látogatás megkezdésekor tájékoztatják Önt és kérjük az 
Ön hozzájárulását.  

Vállalkozásunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik 
személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. 

A sütik elfogadása nem kötelező, a Vállalkozásunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik 
engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.  

 

4. Az adatkezelés időtartama  

4.1. A Közös Adatkezelők a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így az e-

mail útján a Szolgáltató számára küldött önéletrajz esetén addig kezelik,  amíg a Felhasználó nem 

kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez, adott hozzájárulását.  

 

4.2. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó 

kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket a Közös Adatkezelők 

jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott 

ideig megőrizni kötelesek.  

 

4.3. Álláshirdetésre jelentkezés esetén Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának 

fennállása alatt, így konkrét állásajánlat esetén az állásajánlattal kapcsolatos ügyintézés idejéig 

kezeli, az Érintett részére érdeklődésének, illetve választásának megfelelő állásajánlat közvetítése 

esetén az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezelik, amíg az Érintett nem kéri adat 

törlését vagy vonja vissza hozzájárulását.  

 

5. Adattovábbítás  

5.1. A Közös Adatkezelők az általuk nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében, meghatározott 

álláshirdetésre történő jelentkezés esetén az álláshirdetésre jelentkezés során megadott adatai 

közül a jelentkezés elbírálásához szükséges adatokat – személyes adatok, tanulmányok, 

munkatapasztalat, egyéb a pályázat elbírálásához szükséges információ (tervezett kezdés, kitöltött 

tesztek eredménye, stb.) – átadják annak a munkáltatónak, amely az álláshirdetésben 

meghatározott állást meghirdette (a továbbiakban: Munkáltató).  

 

5.2. Minden olyan adattovábbítás esetében, amely során a továbbítás címzettje olyan Munkáltató, 

amely az Infotv. által meghatározott harmadik országban folytatja adatkezelési tevékenységét, 

Közös Adatkezelők kizárólag a Felhasználó megfelelő előzetes tájékoztatása és kifejezett 

hozzájárulása esetén továbbítják a Felhasználó személyes adatait.  

 

5.3. Közös Adatkezelők kijelentik, hogy az adatok Munkáltató részére történő átadását követően 

ezen adatok Munkáltató általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállalnak. 

Az Érintett a Munkáltató adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a Munkáltató honlapján, 

illetve egyéb elérhetőségein kaphat. 
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6. A személyes adatok kezelésének jogalapja  

6.1. Az álláshirdetésre történő jelentkezés, során az Érintett hozzájárul, hogy Közös 

Adatkezelők a személyes adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezeljék. A személyes adatok 

kezelése az Érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul. Az 

érintett az adatainak megadásával – függetlenül az adatfelvétel módjától – hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak, valamint az 

Infotv. és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljék a Közös 

Adatkezelők 

 

6.2. Az Érintett kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a Közös Adatkezelők 

szolgáltatásainak igénybevétele során.  

 

6.3. Az általunk kezelt egyéb adatok:   

Tevékenység          
megnevezése és az 
adatkezelés célja 

Jogalap Kezelt adatok Időtartam Nyilvántartási 
szám 

Honlap látogatása  

Cél a honlap 
rendeltetésszerű és 
színvonalas 
működésének 
biztosítása,  

a szolgáltatásaink 
minőségének 
ellenőrzése és javítása,  

a rosszindulatú, 
weboldalunkat támadó 
látogatók beazonosítás, 

a látogatottság 
mérésére,  

statisztikai célok 

Vállalkozásunk 
jogos érdeke 

IP cím  

a látogatás 
időpontja  

a meglátogatott 
aloldalak adatai, 

az Ön által 
használt operációs 
rendszer és 
böngésző típusa 

26. hónap   

Ügyintézés, panasz 

 észrevételre, 
panaszra válaszadás 

  

 jogi 
kötelezettség 

 teljes név 

 e-mail cím 

 telefonszá
m 

 levelezési 
cím 

 egyéb 
személyes üzenet 

 5 évig   

 

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni 
szeretnének.  
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A regisztráció, illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes 

adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.  

 

7. Adatbiztonság  

7.1. Közös Adatkezelők kötelezik magukat arra, hogy gondoskodnak az adatok biztonságáról, 

megteszik továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási 

szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, 

illetőleg megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan 

megváltoztatását. Kötelezik magukat arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az 

adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítják vagy adják át, felhívják, hogy tegyenek 

eleget az adatbiztonság követelményének.  

 

7.2. Közös Adatkezelők gondoskodnak arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne 

férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, 

törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Közös Adatkezelők, valamint alkalmazottaik, illetve az 

általuk igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat Közös Adatkezelők harmadik, az 

adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adják át.  

 

7.3. Közös Adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok 

véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Közös 

Adatkezelők az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírják.  

 

7.4. Érintett elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén 

– annak ellenére, hogy Közös Adatkezelők az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy 

azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkeznek – az adatok 

védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy 

adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén Közös Adatkezelők nem 

felelősek ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy az Érintettnél ezen 

okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül Érintett is megadhatja személyes 

adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.  

 

7.5. Az adatok biztonságát Közös Adatkezelők a lehető legkorszerűbb módon biztosítják. Közös 

Adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy a fentiekben foglalt intézkedések ellenére 

bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggesztik a szolgáltatást és 

nyilatkozatot tesznek közzé a hiba elhárításáig, továbbá nyilvántartást vezet az adatvédelmi 

incidensekről és a megtett intézkedésekről.  

 

8. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás  

8.1. Az Érintett adatainak megismerésére a Közös Adatkezelők, valamint azon Munkáltatók 

jogosultak, amely Munkáltatók részére az Érintett a személyes adatainak továbbításához 

kifejezetten hozzájárult.  

 

8.2. A személyes adatok megismerésére Közös Adatkezelők által igénybe vett Adatfeldolgozók a 

hatályos jogszabályok szerint jogosultak.  

 

8.3. Az adatok feldolgozását a Közös Adatkezelők megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók 

végzik:  



7 
 

 3in1 Hosting Bt: tárhelyszolgáltatás  

 

Vállalkozásaink tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: 3in1 Hosting Bt. 
Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1, 2310 

Vállalkozásaink az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az 
alábbi adatfeldolgozókat veszik igénybe: 

 

 

NÉV 

 

CÍM 

 

TEVÉKENYSÉG 

Ignis Computer Kft Budapest, Jávorka Ádám u. 

65, 1147 

IT szolgáltatás, adatbázis karbantartás 

és feldolgozás, riportok készítése 

3in1 Hosting Bt Szigetszentmiklós, Szivárvány 

u. 1, 2310 

tárhely szolgáltatás 

   

 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen 
tájékoztatónkban.  

8.4. Közös Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjanak be 

az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatják a Felhasználókat.  

 

8.5. A Közös Adatkezelők kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó 

kifejezett hozzájárulásával adják át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas 

adatokat.  

 

9. A felhasználó jogai  

9.1. Közös Adatkezelők a Felhasználó kérésére tájékoztatást adnak a kezelt személyes adatairól, 

azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, 

címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, 

hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak 

továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-

mailben a executive@illesdiana.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címek 

bármelyikén: Illés Diána egyéni vállalkozó - 1106 Budapest, Gyakorló utca 3. X. em. 62, vagy 

ID&Partners Executive Search Kft. - 1007 Budapest, Danubius Grand Hotel. Mindkét esetben a 

személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. A megkeresett adatkezelő a 

kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.  

 

9.2. Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) 

szintén az executive@illesdiana.hu e-mail címen, vagy az Illés Diána egyéni vállalkozó - 1106 

Budapest, Gyakorló utca 3. X. em. 62, illetve ID&Partners Executive Search Kft. - 1007 

Budapest, Danubius Grand Hotel alatti címén, mindkét esetben személyazonosságának 

igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a 

nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.  
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9.3. Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben 

vagy egészben – az az executive@illesdiana.hu e-mail címén vagy postai úton az Illés Diána 

egyéni vállalkozó - 1106 Budapest, Gyakorló utca 3. X. em. 62, illetve ID&Partners Executive 

Search Kft. - 1007 Budapest, Danubius Grand Hotel alatti címén, ingyenesen, indokolás nélkül, 

személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. A megkeresett Adatkezelő a 

törlési kérelem kézhezvételét követően – a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban 

meghatározott személyes adatok kivételével – haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) 

munkanapon belül gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a 

nyilvántartásából.  

 

A fentiek alapján a Közös Adatkezelők a megadott adatokat törlik, ha:  

 azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;  

 az érintett azt kéri;  

 az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;  

 az adatkezelés célja megszűnt;  

 azt hatóság vagy bíróság elrendeli.  

 

Törlés helyett a Közös Adatkezelők zárolják a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos 

érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.  

 

9.4. Amennyiben a Közös Adatkezelők az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét 

nem teljesítik, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közlik a 

helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A 

helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Közös Adatkezelők tájékoztatják 

a Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.  

 

9.5. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,  

 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Közös Adatkezelőkre 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Közös Adatkezelők, adatátvevő vagy 

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező 

adatkezelés esetén;  

 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint  

 a törvényben meghatározott egyéb esetben.  

 

9.6. A Közös Adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, 

és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatják. Ha az Érintett a Közös Adatkezelők döntésével 

nem ért egyet, illetve, ha a Közös Adatkezelők a fenti határidőt elmulasztják, Érintett – a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.  

 

10. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése  
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10.1. Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely a Közös Adatkezelők által 

kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat 

jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, 

megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen 

megsemmisülését és sérülését eredményezi.  

 

10.2. Közös Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az 

adatvédelmi incidens a tudomására jutott, kötelesek bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi 

incidenst, kivéve, ha a Közös Adatkezelők bizonyítani tudják, hogy az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt 

információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A 

NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:  

 az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;  

 Közös Adatkezelők neve, elérhetősége;  

 az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;  

 a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, 

orvoslására 

 

10.3. Közös Adatkezelők az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatják az 

érintetteket az adatvédelmi incidensről a Közös Adatkezelők honlapján keresztül. A 

tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia. 

 

10.5. Az adatvédelmi incidensekről a Közös Adatkezelők az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos 

intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetnek. A 

nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:  

 az érintett személyes adatok köre;  

 az érintettek köre és száma;  

 az adatvédelmi incidens időpontja;  

 az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;  

 az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.  

 

10.6. A nyilvántartásban szereplő adatokat Közös Adatkezelők az adatvédelmi incidens 

észlelésétől számított 5 évig őrzik meg.  

 

11. Jogorvoslati lehetőségek  

 

11.1. Közös Adatkezelők mindent elkövetnek, hogy a személyes adatok kezelése a 

jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban az Érintett úgy érzi, ennek nem 

felelt meg, lehetősége van írni az executive@illesdiana.hu.hu e-mail címre, vagy az Illés Diána 

egyéni vállalkozó - 1106 Budapest, Gyakorló utca 3. X. em. 62, illetve ID&Partners Executive 

Search Kft. - 1007 Budapest, Danubius Grand Hotel alatti címére. 

11.2. Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való 

jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél  

 

  Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
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Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap:https://naih.hu/ 

- bíróságnál (bíróság ez esetben soron kívül jár, és az eljárás illetékmentes). Az adatvédelmi 

perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett vá-lasztása szerint – 

az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is for-dulhat 

panasszal. 

 

11.3. Az elektronikus úton küldött reklámokkal (Hírlevél) kapcsolatban a Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.  

 

12. Irányadó jogszabályok  

 

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény - (Info tv.) 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

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

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv) 

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.) 

- a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.) 

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény (Grtv.) 

-  

13. Hatály, módosítás 

 

Jelen szabályzat 2018. május 25 napjától hatályos. A tájékoztató folyamatosan elérhető a Közös 

Adatkezelők honlapján a /www.illesdiana.hu/ címen. A tájékoztató módosításának jogát a Közös 

Adatkezelők fenntartják. A Közös Adatkezelők a tájékoztató módosítását a honlapon 

közzéteszik, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. 

 

14. Közös Adatkezelők közötti megállapodás lényeges elemei 

 

A Közös adatkezelők a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg a GDPR szerinti 

kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségük megoszlását. E pontban a megállapodás lényegi 

elemei kerülnek részletezésre. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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14.1 Az érintetti jogok biztosítása: 

 

A Közös adatkezelők közösen készítették el az érintett tájékoztatására szolgáló, a GDPR 13. és 

14. cikkei szerinti adatkezelési tájékoztatójukat. 

A Közös adatkezelők az érintett (GDPR 12-22. cikkeiben foglalt) jogainak gyakorlását közösen 

biztosítják azzal, hogyha az érintett megkeresése kifejezetten az egyik Adatkezelő adatkezelésére 

vonatkozik, úgy a konkrét esettel kapcsolatban az adott Adatkezelő jár el az érintett irányában. 

Az érintett bármelyik Adatkezelőhöz fordulhat megkeresésével, bármelyik Adatkezelő 

vonatkozásában, bármelyikükkel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait, a Közös 

adatkezelők kötelesek ezzel összefüggésben egymással együttműködni a GDPR rendelkezéseinek 

megfelelően. 

 

14.2 Az érintetti adatok tárolása, adatbiztonsági intézkedések 

Az érintett adatok tárolása a Közös adatkezelők, valamint az adatfeldolgozók Minőségirányítási 

rendszerében, IT Security szabályzatában és egyéb adat-iratkezelési tárgyú szabályzataiban 

meghatározott biztonsági szabályok alapján történik, amelyek jelen esetben az adatok adatkezelő, 

adatfeldolgozó székhelyén, védett informatikai hálózaton való tárolását jelentik. Papíralapú tárolás 

esetén az adathordozók zárt helyen, kizárólag a munkakörük, munkafeladatuk szerint illetékes 

személyek által hozzáférhetően kerültek elhelyezésre. 

 

14.3 A Közös adatkezelők felelőssége 

A Közös adatkezelők felelősséggel tartoznak a GDPR-ban foglalt rendelkezések megsértésével 

okozott kárért. A Közös adatkezelők mentesülnek a felelősség alól, ha bizonyítják, hogy a kárt 

előidéző eseményért őket semmilyen módon nem terheli felelősség. 

Az érintettel szemben a Közös adatkezelők felelőssége egyetemleges, azaz az érintett 

bármelyikükkel szemben érvényesítheti a követelését és bármely Adatkezelő általi teljesítés a 

teljesített rész erejéig a többi kötelezett kötelezettségét is csökkenti az érintett irányában. 

Az Adatkezelők egymás közötti viszonyukban felelősségük mértéke arányában felelnek, 

amennyiben ez nem határozható meg, úgy egyenlő arányban 

 

 


