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2.  számú melléklet 
Általános Adatkezelési Tájékoztató 

Az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) 
összhangban – az alábbi tájékoztatást adjuk. 

I. Adatkezelő: 

név: FFJ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
/továbbiakban: Társaság / Adatkezelő / Munkáltató/ 

rövidített név FFJ Kft. 
székhelye: 1181 Budapest, Csontváry Kosztka Tivadar utca 16-28. VII. em. 19. 
telephelye: 1184 Budapest, Fáy utca 2. 
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-912340 
vezetve: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 
adószáma: 14623161-2-43 
statisztikai számjele: 14623161-4540-113-01 
weboldal: https://motorbonto.com/ 
facebook oldal: www.facebook.com/ricsibonto 
képviseli: Fazekas Richárd ügyvezető, önállóan 

II. Adatvédelemért felelős és elérhetősége 

név: Fazekas Richárd 
mobil telefonszám: +36 70 585 0436 
e-mail cím: ricsibonto@gmail.com 

I. Értelmező rendelkezések: 

1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. 
2. személyes adat: 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. 

3. különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kissebséghez tartozásra, a politikai véleményre, pártállásra, 
vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, párttagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális 
életre vonatkozó adat. 

4. adatkezelés: 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. 

5. adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából. 
6. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes 

adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a 
munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy 
előrejelzésére használják. 

7. adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége. 
8. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a 

személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés 
céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére 
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 
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9. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely 

az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 
10. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy 

amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 
egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem 
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés 
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

11. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely 
nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő 
vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

12. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, 
hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

13. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes 
adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az 
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

II. Az adatkezelés alapelvei: 

1. A Társaság az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi 
(jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság). 

2. A Társaság a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem 
kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség). 

3. A Társaság az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva 
végzi (adattakarékosság). 

4. A Társaság pontosan és naprakészen kezeli az adatokat (pontosság). 
5. A Társaság az adatok tárolását olyan formában végzi, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok 

kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (korlátozott tárolhatóság). 
6. A Társaság megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő 

biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 
károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).  

7. A Társaság semmilyen személyes adatot nem gyűjt a weboldalakon keresztül automatikusan vagy az érintettek tudta 
nélkül. Továbbá az érintettek által önkéntesen a Társaság rendelkezésére bocsátott adatokat is kizárólag saját 
tevékenysége keretein belül használja fel, nem adja kölcsön, nem értékesíti, vagy nem teszi hozzáférhetővé harmadik 
fél számára. 

III. Kezelt adatok köre, célja és jogalapja: 

1. Az egyes jogviszonyoktól függően a Társaság által kezelt adatok köre, adatkezelés célja és jogalapja változó, melyekre 
vonatkozóan az egyes jogviszonyokra vonatkozó részletes tájékoztatók nyújtanak felvilágosítást, mely tájékoztatók 
elérhetőek a Társaság honlapján. 

2. Az adatkezelés jogalapja lehet, ha: 
a. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; 
b. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a 

szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 
c. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
d. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt 

szükséges; 
e. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 

végzett feladat végrehajtásához szükséges; 
f. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, 

ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és 
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. A 
jogi igényérvényesítéshez kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában elvégzett érdekmérlegelési teszt a 
Társaság Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatának 15. számú mellékletét képezi. 
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IV. Adatkezelés időtartama: 

1. A személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig, jogszabályi kötelezettségek 
teljesítésének idejéig, hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. 

V. Adatfeldolgozás: 

1. A Társaság az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, az alábbi célokból: 

Adatfeldolgozó neve és címe  Adatfeldolgozás célja  
Dr. Sebők Levente-István Ügyvédi Iroda 
székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 22. földszint 2. 
 

igényérvényesítés, követeléskezelés. A jogi 
igényérvényesítéshez kapcsolódó adatkezelés 
vonatkozásában elvégzett érdekmérlegelési teszt a 
Társaság Adatvédelmi és Adatkezelési 
Szabályzatának 15. számú mellékletét képezi, és 
elérhető az Adatkezelő honlapján. 

WebHold Internet Bt. 
2072 Zsámbék, Csap utca 786/7 hrsz. 

tárhely szolgáltatás nyújtása  

H-Iroda Kft. 
1115 Budapest, Tétényi út 20.	

könyvelés, bérszámfejtés  

VI. Adattovábbítás: 

1. A Társaság a személyes adatok kezelése során az érintettek hozzájárulása nélkül harmadik személy részére a 
személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha az adatátadást a Társaságra vonatkozó jogszabályi 
kötelezettség írja elő.  

VII. Adattovábbítás harmadik országba: 

1. A Társaság harmadik országba személyes adatokat nem továbbít. 

VIII. Érintett jogai és kötelezettségei: 

1. Ön kérheti a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azaz információt kérhet arról, 
hogy Önnel kapcsolatban milyen adatokat kezelünk. Ezen adatokról másolatot is kérhet, amennyiben az mások jogait 
nem érintheti hátrányosan. 

2. Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, az adatok törlését, kivéve – többek között – ha az adat 
kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges; 

3. Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ha valamely adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes 
adatot kizárólag tároljuk; egyéb személyes adatot kizárólag az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme 
érdekében, továbbá az Európai Unió vagy valamely tagállama fontos közérdekéből lehet kezelni; 

4. Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen valamely saját helyzetével kapcsolatos okból. Ilyen 
esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű 
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; 

5. Ön jogosult arra, hogy az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa (adathordozáshoz való jog). Ezen jog gyakorlásának feltétele, hogy az adatkezelés az Ön 
hozzájárulásán vagy a szerződéskötési szándékon alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. 

6. Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos bármely okból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak, a 
közhatalmi jogosítvány gyakorlásán, illetve a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen (tiltakozáshoz való jog). Ilyen 
esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezeli tovább, ez alól kivétel, ha az adatkezelést olyan kényszerítő 
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, 
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
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IX. Adatbiztonság: 

1. A Társaság megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott és hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő 
szintű adatbiztonságot garantálja. Ennek megfelelően a Társaság biztosítja a személyes adatokat tartalmazó iratok 
fizikailag zártan, digitálisan titkosított fájlokban történő kezelését. A Társaság megfelelő hozzáférési és jogosultsági 
szintek meghatározásával intézkedik arról, hogy az Ön adati biztonságban legyenek. 

2. A Társaság informatikai eszközeinek kiválasztásakor, beszerzésekor és üzemeltetésekor figyelembe veszi, biztosítja, 
hogy a kezelt személyes adat csak a feljogosítottak számára legyen hozzáférhető, eredete igazolható, hiteles legyen. 

3. A Társaság műszaki, informatikai, szervezési és szervezeten belüli intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés 
biztonságának megőrzéséről, az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatok megfelelő védelmi szintjéről. 

X. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati jogok 

1. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban (a feldolgozott adatairól,  az adatkezelés céljáról,  jogalapjáról 
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat)  Az Adatkezelőtől mind elektronikusan, 
mind írásban, mind személyesen, szóban, ingyenesen tájékoztatást kérhet, illetve ingyenesen kérheti kezelt adatainak 
helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, vagy törlését, jogellenesnek vélt adatkezelés esetén pedig bírósághoz 
valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 

2. Az Adatkezelő köteles törölni az Ön személyes adatait, amennyiben: 
- a kezelés jogellenes, 
- Ön kéri, 
- az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem 

zárja ki, 
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt, 
- azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

3. Ön abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 
- a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; 

- a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 
tudományos kutatás céljára történik; valamint 

- törvényben meghatározott egyéb esetben. 
4. Az Adatkezelő a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 

/huszonöt/ nap alatt megvizsgálni, és annak megalapozottságáról Önt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás 
indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni 
és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, 
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási 
jog érvényesítése érdekében. 

5. Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés 
céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem 
sérti. 

6. Abban az esetben, ha Ön az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 /harminc/ 
napon belül - bírósághoz fordulhat. 

7. Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslatot kérni, az alábbi szerveknél és elérhetőségeken: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
www: http://www.naih.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 
Fővárosi Törvényszék 
Cím: 1055 Budapest, Markó utca 27. 

8. Ön - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja a pert. 
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XI. Adatkezelési tájékoztató módosítása és közzététele 

1. A Társaság bármikor egyoldalúan jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítani. A Társaság az Adatkezelési 
Tájékoztató módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Adatkezelési Tájékoztatót a honlapján, külön 
menüpontban történő megjelenítésével teszi közzé. 

 
Budapest, 2018. május 25. 

FFJ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
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4. számú melléklet 
Adatkezelési Tájékoztató állásra pályázók részére  

 
Köszönjük, hogy érdeklődik az FFJ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által meghirdetett 
álláspályázat iránt. Kérjük, hogy mielőtt pályázatát elküldi részünkre, olvassa el figyelmesen az alábbi adatkezelési 
tájékoztatót! 

I. Adatkezelő 

név: FFJ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
/továbbiakban: Adatkezelő / Munkáltató / Társaság/ 

rövidített név FFJ Kft. 
székhelye: 1181 Budapest, Csontváry Kosztka Tivadar utca 16-28. VII. em. 19. 
telephelye: 1184 Budapest, Fáy utca 2. 
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-912340 
vezetve: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 
adószáma: 14623161-2-43 
statisztikai számjele: 14623161-4540-113-01 
weboldal: https://motorbonto.com/ 
facebook oldal: www.facebook.com/ricsibonto 
képviseli: Fazekas Richárd ügyvezető, önállóan 

II. Adatvédelemért felelős és elérhetősége 

név: Fazekas Richárd 
mobil telefonszám: +36 70 585 0436 
e-mail cím: ricsibonto@gmail.com 

 

Az Ön személyes adatai 
kezelésének célja: 

Összefoglalóan az Ön személyes adatai kezelésének célja a munkaviszony 
létesítése Ön és Társaságunk között. Ennek érdekében kezeljük az Ön természetes 
személyazonosító adatait, kapcsolattartási adatait, a munkabérre vonatkozó 
igényét, a végzettségére, képzettségére, szakmai ismereteire, korábbi 
munkatapasztalataira, nyelvtudására vonatkozó adatokat és egyéb, a 
munkaviszony létesítése szempontjából lényeges adatait. 
Az Önről kezelt egyes személyes adatok meghatározása a jelen tájékoztató 
mellékletében található. 

Az Ön személyes adatai 
kezelésének jogalapjai: 

- munkaszerződés-kötési szándék [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont] 

- a Munkáltató jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] 

- az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] 

Az Önről kezelt egyes személyes adatok kezelésének jogalapjai a jelen irat 
mellékletében találhatók. 

A Munkáltató jogos érdekén 
alapuló adatkezeléssel 
kapcsolatos munkáltatói jogos 
érdekek leírása: 

 

A GDPR lehetővé teszi az Adatkezelő (Munkáltató) számára azt, hogy valamely 
jogos érdeke alapozza meg az adatkezelését. Ez alól kivétel, ha az Ön érdekei, 
alapvető jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek.  

- A Munkáltató jogos érdeke, hogy a meghirdetett pozícióra a legalkalmasabb jelöltet 
vegye fel. Ennek módja az, hogy Önnel interjút vagy interjúkat folytatunk le, továbbá 
szakmai tesztekkel mérjük az Ön szaktudását. Ezen jogos érdeket egy 
érdekmérlegelési teszt keretében összevetettük azzal, hogy Önnek esetlegesen 
milyen jogai sérülhetnek. Mivel az interjúkat és a teszteket az Ön személyiségi 
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jogainak tiszteletben tartásával végezzük, és mivel ezen eszközök alkalmasak arra, 
hogy a megfelelő pályázót válasszuk ki, ezért alkalmazzuk ezen módszereket. 

- A Munkáltató jogos érdeke, hogy abban az esetben, ha az Ön álláspályázata 
sikertelen és ez ellen Ön jogvitát indít, a Munkáltató képes legyen bizonyítani, hogy 
a pályázati folyamat jogszerű volt. Ezen jogos érdeket egy érdekmérlegelési teszt 
keretében összevetettük azzal, hogy Önnek esetlegesen milyen jogai sérülhetnek. 
Mindazonáltal mind az Ön, mind a Munkáltató érdeke az, hogy egy esetleges 
jogvita elkerülhető legyen vagy megnyugtatóan záruljon, ezért szükségesnek 
tartjuk ezen jogos érdeken alapuló adatkezelést.  

A személyes adatok címzettjei 
(azaz azok a személyek, akik vagy 
amelyek részére a Munkáltató 
személyes adatot továbbít): 

Az Ön személyes adatait az álláspályázat elbírálása során nem adjuk át harmadik 
feleknek. 

Harmadik országba (vagy 
nemzetközi szervezet részére) 
történő adattovábbítás: 

Az Ön adatait nem továbbítjuk harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 
részére. 

A személyes adatok tárolásának 
időtartama, illetve ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai: 

 

Az Ön személyes adatait az alábbi időtartamban kezeljük: 
- az álláspályázat elbírálásának lezárultáig minden megadott személyes adatát 

kezeljük, amelynek jogalapja az, hogy Ön munkaszerződést kíván cégünkkel 
kötni; 

- az álláspályázat lezárultát követően – amennyiben Ön kapja meg az állást – 
adatait a munkaviszonyra vonatkozó adatkezelési szabályok alapján, annak 
jogalapjai szerint kezeljük 

- az álláspályázat lezárultát követően – amennyiben nem Ön kapja meg az állást – 
adatait a Munkáltató azon jogos érdeke alapján kezeljük, hogy egy esetleges 
jogvitában a Munkáltató bizonyítani tudja az álláspályázat elbírálási folyamatának 
jogszerűségét. Ez esetben azon adatait töröljük, amelyek adatkezelési célja már 
nem áll fenn (pl. kapcsolattartási adatok), azonban egyéb adatait az 
igényérvényesítési határidő utolsó napjától számított 6. hónap végén töröljük.   

Az adatkezeléssel kapcsolatban 
Önt megillető jogok: 

Ön a GDPR szabályai alapján kérheti a Munkáltatótól: 
- az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azaz információt 

kérhet arról, hogy Önnel kapcsolatban milyen adatokat kezelünk. Ezen adatokról 
másolatot is kérhet, amennyiben az mások jogait nem érintheti hátrányosan; 

- az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, például, ha a telefonszáma 
az álláspályázat elbírálása során megváltozik; 

- az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, kivéve – többek között –, ha az 
adat kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 
védelméhez szükséges; 

- az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását. Ha valamely 
adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatot kizárólag tároljuk; egyéb 
adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy 
jogainak védelme érdekében, továbbá az Európai Unió vagy valamely tagállama 
fontos közérdekéből történhet; 

- Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen valamely saját 
helyzetével kapcsolatos okból. Ilyen esetben a Munkáltató a személyes adatokat 
nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos 
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; 

-  Ön jogosult arra, hogy az Ön által a Munkáltató rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
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megkapja, és jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa (adathordozáshoz való jog). Ezen jog gyakorlásának feltétele, hogy az 
adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy a szerződéskötési szándékon alapul és az 
adatkezelés automatizált módon történik. 
- Tájékoztatjuk arról, hogy az álláspályázat elbírálása során automatizált 

döntéshozatalon alapuló adatkezelésre nem kerül sor, ezért ezen jogát az 
álláspályázattal összefüggésben nem tudjuk biztosítani.  

A hozzájáruláson alapuló 
adatkezeléssel kapcsolatos jog: 

Ha valamely személyes adatát az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, úgy Önt 
megilleti az a jog, hogy e hozzájárulást bármikor visszavonja. Azonban a 
hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

A jogszabályi kötelezettségen 
alapuló adatkezeléssel 
kapcsolatos tájékoztatás: 

Az álláspályázattal összefüggésben nem kerül sor jogszabályi kötelezettségen 
alapuló adatkezelésre. 

A szerződésen alapuló 
adatkezeléssel kapcsolatos 
tájékoztatás: 

Az álláspályázata benyújtása során az Ön célja az, hogy az Adatkezelővel 
munkaszerződést kössön. Ennek elbírálásához feltétlenül szükséges az, hogy 
megadja személyes adatait: például a nevét, képzettségét, korábbi 
munkatapasztalatainak leírását, nyelvtudásának szintjét. Ezek hiányában az 
álláspályázatát nem tudjuk elbírálni, az sikertelen lesz. 

Az automatizált döntéshozatal 
tényével – ideértve a 
profilalkotást is – kapcsolatos 
tájékoztatás: 

Az álláspályázattal összefüggésben nem kerül sor automatizált döntéshozatalon 
alapuló adatkezelésre. 

Tiltakozás az adatkezelés ellen 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 
profilalkotást is. Ilyen esetben a Munkáltató ezen személyes adatokat nem kezelheti 
tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos 
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Adatbiztonságról történő 
tájékoztatás: 

 

A Munkáltató megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott és hajt végre 
annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Ennek 
megfelelően a Munkáltató biztosítja a munkaviszonnyal kapcsolatos iratok fizikailag 
zártan és digitálisan titkosított fájlokban történő kezelését. A Munkáltató megfelelő 
hozzáférési és jogosultsági szintek meghatározásával intézkedett arról, hogy az Ön 
személyes adatai biztonságban legyenek. Ennek megfelelően az Ön munkaügyi 
dokumentációjához (önéletrajz, interjúval kapcsolatos jegyzetek) kizárólag a 
Munkáltató HR feladatokat ellátó munkatársai és az Ön leendő szakmai felettese 
férhetnek hozzá.  

Az adatkezeléssel kapcsolatos 
jogorvoslati jogok: 

 

Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatban 
Munkáltató ügyvezetőjéhez közvetlenül fordulni;  
vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulni: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
www: http://www.naih.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
mind az adatvédelmi hatóság, mind az Adatkezelő döntésével szemben bírósághoz 
fordulni. 
A Munkáltató székhelye szerint illetékes hatáskörrel rendelkező bíróság: 
Fővárosi Törvényszék 
Cím: 1055 Budapest, Markó utca 27. 
Ön- választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság 
előtt is megindíthatja a pert. 
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AZ ÁLLÁSPÁLYÁZATRA JELENTKEZŐKRŐL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK ISMERTETÉSE 

Adatkezelés 
célja Személyes adat  Adatkezelési jogalap Adatok forrása Adattovábbítás Megőrzési idő 

önéletrajzban 
megadott adatok 

családi és utónév 

munkaszerződés kötéséhez fűződő 
szándék alapján szükséges 
adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pont] 
 
az adatkezelő jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szüksége [GDPR 
6. cikk (1) bekezdés f)] érintett jelentkező Nem kerül sor 

adattovábbításra 

sikeres pályázat 
esetén a 
munkaviszony 
fennállása alatt 
 
sikertelen 
pályázat esetén 6 
hónap 

születési név 

lakóhely 

állampolgársága 
születési hely, idő 

bérigény 
végzettség / 
szakképzettség 
adatai 
korábbi 
munkahelyek, 
munkatapasztalat 

kapcsolattartási 
adatok 

magán 
telefonszám, e-mail 
cím 

munkaszerződés-kötési szándék 
[GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont] 
 
az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés a) pont]  
 
a munkáltató jogos érdeke [GDPR 
6. cikk (1) bekezdés f) pont] 

	
 
Budapest, 2018. május 25. 

FFJ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
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8. számú melléklet 
Vásárlói / látógatói tájékoztató – kamerarendszer működtetéséről 

Tisztelt Látogató! 

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk az e táblával jelzett helyiségben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti 
titok védelme és vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely kép-, hang-, vagy kép- és 
hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz.  A kamera rögzíti az Ön magatartását is. 

Ezen adatkezelésünk jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. 

Amennyiben Ön a megfigyelt területre e tájékoztatás ellenére bemegy, ezzel hozzájárulása megadottnak tekintendő a kép- 
hangfelvétel készítéshez. 

Kérjük, hogy ne menjen be a helyiségbe, ha ehhez nem kíván hozzájárulni.  

A felvétel tárolásának helye: Társaságunk székhelye.  

A tárolás időtartama: 3 munkanap / 30 nap. 

A rendszer üzemeltetője a Társaságunk. 

Az adatok megismerésére jogosult személyek: Ügyvezető, kezelőszemélyzet. 

Az Ön jogait és jogérvényesítésének rendjét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. 
évi CXII. törvény tartalmazza. Ez alapján a törvényben írt feltételekkel ezen adatkezelésünkről tájékoztatást, adathelyesbítést, 
törlés, zárolás kérhet, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, 
kártérítést és sérelemdíjat követelhet. 

További részleteket illetően kérjük olvassa el a törvényt, amely megtalálható itt: www.njt.hu, vagy kérdezze kollégánkat!  

 

 

FFJ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1181 Budapest, Csontváry Kosztka Tivadar utca 16-28. VII. em. 19. 
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10. számú melléklet 
Általános tájékoztatás weboldalon történő látogatással kapcsolatos adatkezelésről 

I. Adatkezelő 

név: FFJ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(továbbiakban: Társaság / Adatkezelő / Üzemeltető) 

rövidített név FFJ Kft. 
székhelye: 1181 Budapest, Csontváry Kosztka Tivadar utca 16-28. VII. em. 19. 
telephelye: 1184 Budapest, Fáy utca 2. 
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-912340 
vezetve: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 
adószáma: 14623161-2-43 
statisztikai számjele: 14623161-4540-113-01 
weboldal: https://motorbonto.com/ 
facebook oldal: www.facebook.com/ricsibonto 
képviseli: Fazekas Richárd ügyvezető, önállóan 

II. Adatvédelemért felelős és elérhetősége 

név: Fazekas Richárd 
mobil telefonszám: +36 70 585 4036 
e-mail cím: ricsibonto@gmail.com 

 
Az Adatkezelő az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete (a 
továbbiakban: GDPR) előírásai alapján ezúton tájékoztatja a weboldalának látogatóit, az általa üzemeltetetett internetes 
oldalon (továbbiakban: “Honlap”) használt cookie-k, azaz sütik kezelésére vonatkozóan.  

A Honlap látogatása során Ön hozzájárul az oldalon alkalmazott cookie-k (magyarul sütik) használatához a böngészési élmény 
javítása, illetve az érdeklődésének megfelelő, személyre szabott ajánlatok megjelenítése érdekében. Ez az oldal tartalmazza 
az összes, cookie-k használatával kapcsolatos információt, amelyeket a Honlapon alkalmazunk. 

Az FFJ Kft. honlapjának működtetéséhez tárhelyszolgáltatót vesz igénybe, szerződött partner: 

név: WebHold Internet Betéti Társaság 
rövidített név WebHold Internet Bt. 
székhelye: 2072 Zsámbék, Terv utca 11. 

2072 Zsámbék, Terv utca 11. 
 
2072 Zsámbék, Terv utca 11. 
 
2072 Zsámbék, Terv utca 11. 
 

cégjegyzékszáma: Cg.13-06-063030 
vezetve: a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 
adószáma: 22581965-2-13 
statisztikai számjele: 22581965-6311-117-13 
e-mail cím: info@webhold.hu 

info@webhold.hu képviseli: Molnár Dávid Ferenc ügyvezető, önállóan; Molnár Zsófia ügyvezető, önállóan 

A Honlap látogatása során Ön hozzájárul az oldalon alkalmazott cookie-k (magyarul sütik) használatához a böngészési élmény 
javítása, illetve az érdeklődésének megfelelő, személyre szabott ajánlatok megjelenítése érdekében.  

III. A Cookie-ról általában 

1. A cookie-k olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében.  
2. A cookie-kat széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók 

nyújtása céljából.  
3. A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k.  
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a. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a számítógép 
felhasználója korábban nem törli;  

b. az ideiglenes cookie a böngésző becsukásával automatikusan törlődik. A tárolás a felhasználó számítógépén 
történik. 

4. A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja a cookie-k használatát.  
5. A Honlap használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát a Honlapon. Ha nem kívánja ezt elfogadni, akkor a cookie-

k használatát a böngészője beállításaiban tudja letiltani.  
6. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy ha letiltja a cookie-kat, akkor előfordulhat, hogy nem tudja használni a Honlap 

egyes részeit, ugyanis a cookie-k egy része szükséges a Honlapon nyújtott szolgáltatások zavartalan működéséhez. 

IV. Sütik (cookie) alkalmazása 

Adatkezelés célja ellenőrzés, visszaélések megakadályozása, a honlap használatára 
vonatkozó információk gyűjtése 

A kezelt személyes adatok köre 

- látogatási időpont 
- felhasználó számítógépének IP címe 
- meglátogatott oldal IP címe 
- felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] 
Adatok forrása weboldal látogató 
Adatokat megismerheti a Társaság IT működésével foglalkozó adatfeldolgozói 
Adattovábbítás, címzettek nem kerül sor adattovábbításra 
Adatkezelési tájékoztatásért felelős A tájékoztatásért Fazekas Richárd ügyvezető felelős 
Adatkezelés időtartama  A látogatás időpontját követő 1 (egy) év 
Adatok tárolásának helye https://motorbonto.com domain helyén 
Süti megnevezése: wp-settings-2 

Süti funkciója: Adminisztrátori jogosultság esetén megőrzi a felhasználó weboldalra 
vonatkozó beállításait, csak bejelentkezett felhasználókra érvényes 

V. Cookie-k letiltása / blokkolása 

1. Amennyiben a cookie-kat le kívánja tiltani, azaz azokat blokkolni kívánja, ezt a böngészőjének beállításával teheti meg.  
2. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a cookie-k blokkolásra kerülnek, a Honlap számos funkciója, vagy akár az egész 

Honlap nem lesz elérhető vagy használható mindaddig, amíg a cookie-k használatát nem engedélyezi újra, azaz a 
blokkolást nem oldja fel. 

3. A leggyakrabban használt böngészők esetében a cookie-k blokkolásának módját az alábbi weboldalak ismertetik: 
- Mozilla Firefox:https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 
- Microsoft Internet Explorer:https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 
- Google Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu 
- Apple Safari:https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=hu_HU 

4. A fenti hivatkozásokon elérhető honlapok, információk és kiegészítők (programok, applikációk) teljesen függetlenek a 
Társaságtól és az általa működtetett Honlaptól, így ezek elérhetőségével, naprakészségével vagy használatával 
kapcsolatban a Társaság nem vállal felelősséget. 

VI. Érintettek jogai 

1. Hozzáférési jog: tájékoztatás kérhető arról, hogy milyen adatokat, milyen célra, mennyi ideig kezelünk, kinek adjuk 
át, honnan származnak az általunk kezelt adatok. 

2. Helyesbítési jog: ha az adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, 
pontosítását.  

3. Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az általunk kezelt adatait töröljük. 
4. Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti, hogy az adatkezelést 

korlátozzuk.  
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5. Tiltakozáshoz való jog: a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében tiltakozhat adatai kezelése ellen, ilyen esetben 

adatait nem kezeljük tovább. 
6. Adathordozhatósághoz való jog: kérheti adatai hordozását, amely joga gyakorlásával kérheti, hogy a jogszabályban 

meghatározott típusú adatait adjuk ki részére, vagy ilyen külön kérése és felhatalmazása alapján adjuk át közvetlenül 
más, Ön által megjelölt szolgáltatónak, amennyiben az műszakilag biztonságosan lehetséges.  

7. Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adatait hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor joga van a 
hozzájárulását visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző adatkezelésünk 
jogszerűségét. 

8. Fenti kérelmeit elektronikusan, az I. fejezetben rögzített e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy a Társaság 
székhelyére küldött postai levélben terjesztheti elő, ilyen kérelem benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak 
szerint járunk el és 25 (huszonöt) napon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme 
alapján. 

9. Panaszjog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes 
felügyeleti hatósághoz:  
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Honlap: http://naih.hu  
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Telefonszám: +36 (1) 391-1400  

10. Kereset: Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes 
törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat. 

VII. Adatvédelmi incidens 
 

1. A GDPR rendelet értelmében a Társaság adatvédelmi incidens esetén az incidensről való tudomásszerzést követő 72 
/hetvenkettő/ órán belül köteles értesíteni az adatvédelmi hatóságot és adott esetben az érintetteket is, kivéve, ha az 
incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

VIII. Adatkezelési tájékoztató módosítása és közzététele 
 

1. A Társaság bármikor egyoldalúan jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítani. A Társaság az Adatkezelési 
Tájékoztató módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Adatkezelési Tájékoztatót a honlapján, külön 
menüpontban történő megjelenítésével teszi közzé. 

Budapest, 2018. május 25. 

FFJ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
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11. számú melléklet 
Tájékoztató vevői adatbázis működtetéséről, szerződéses partnerek, valamint kapcsolattartóik adatainak 

kezeléséről 

I. Adatkezelő 

név: FFJ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(továbbiakban: Társaság / Adatkezelő / Üzemeltető) 

rövidített név FFJ Kft. 
székhelye: 1181 Budapest, Csontváry Kosztka Tivadar utca 16-28. VII. em. 19. 
telephelye: 1184 Budapest, Fáy utca 2. 
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-912340 
vezetve: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 
adószáma: 14623161-2-43 
statisztikai számjele: 14623161-4540-113-01 
weboldal: https://motorbonto.com/ 
facebook oldal: www.facebook.com/ricsibonto 
képviseli: Fazekas Richárd ügyvezető, önállóan 

II. Adatvédelemért felelős és elérhetősége 

név: Fazekas Richárd 
mobil telefonszám: +36 70 585 4036 
e-mail cím: ricsibonto@gmail.com 

Az Adatkezelő az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete (a 
továbbiakban: GDPR) előírásai alapján ezúton tájékoztatja a szerződéses partnereit, vevőit, a partner, vevő, valamint 
kapcsolattartói személyes adatainak az Adatkezelő által történő kezeléséről. A jelen Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelő 
és a szerződött partner közötti szerződés elválaszthatatlan részét és mellékletét képezi. A jelen Adatkezelési Tájékoztatót a 
szerződött partner köteles az adatkezeléssel érintett kapcsolattartójának átadni. 

Az FFJ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint szolgáltató – jogos érdeke, hogy a Társaság vevői 
adatairól elsősorban kapcsolattartási és ajánlattételi lehetőségek biztosítása végett nyilvántartást vezessen. 

Az FFJ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mit szerződő partner a vevői részére az alábbi 
tájékoztatást adja: 

III. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre, adatkezelés időtartama, célja, jogalapja  

Az Adatkezelő és a szerződött partner közös jogos érdeke a kapcsolattartói adatok kezelése, mivel az szükséges az 
Adatkezelő és a szerződött partner közötti szerződés teljesítéséhez, a szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartáshoz, a 
szerződött partner részére a megkötött szerződéssel kapcsolatban történő értesítés küldéshez. A kapcsolattartónak csak a 
feltétlenül szükséges adatait kezeli az Adatkezelő, így a kapcsolattartó alapvető jogai és szabadságai az adatkezeléssel nem 
sérülnek, és nem élveznek elsőbbséget az Adatkezelő és a szerződött partner fenti jogos érdekeivel szemben.  
 

Érintettek köre 
szerződéses partnerek kapcsolattartói 
természetes személy szerződő partnerek 
vevők 

Kezelt adatok köre 

- név 
- telefonszám 
- e-mail cím 
- lakcím 

Kezelt adatok forrása szerződött partner, vevő adatszolgáltatása 
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Adatkezelés célja 

- kapcsolattartás  
- szerződés teljesítése  
- igény- és jogérvényesítés  
- a Partner számára feltehetően releváns információk átadása 
- a kapcsolattartó azonosítása, kapcsolattartás, illetéktelenek a személyes 
adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása 

Adatkezelés jogalapja 

- GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: Érintetti hozzájárulás 
- GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: Jogos érdek – Az adatkezelés vonatkozásában 

lefolytatott érdekmérlegelési teszt az Adatkezelő Adatvédelmi és 
Adatkezelési Szabályzatának a 12. számú mellékletét képezi. 

Adattárolás időtartama, törlés időpontja 

Ha az adat a szerződésben szerepel: a szerződés megszűnésétől számított 
8 (nyolc) év.  
Ha az adat nem a szerződésben szerepel: a kapcsolattartó személyes adatait 
mindaddig kezeljük, amíg nem jut tudomásunkra, hogy a kapcsolattartó már 
nem áll a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott kapcsolatban a 
szerződéses partnerrel, de maximum a szerződés megszűnésétől számított 8 
(nyolc) évig 
a vevői adatbázisban az adatokat törlési kérelem esetén a kérelem 
beérkezését követően 25 (huszonöt) napon belül töröljük. 

IV. Adatfeldolgozók 

Adatfeldolgozó neve és címe  Adatfeldolgozás célja  
Dr. Sebők Levente-István Ügyvédi Iroda 
székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 
22. földszint 2., 

követeléskezelés 

WebHold Internet Bt. 
2072 Zsámbék, Csap utca 786/7 hrsz.	

tárhely szolgáltatás nyújtása  

H-Iroda Kft. 
1115 Budapest, Tétényi út 20.	

könyvelés, bérszámfejtés  

SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
1097 Budapest, Táblás utca 39. 

megrendelések kiszállítása 

V. A személyes adatok továbbítása 

1. A kapcsolattartók, vevők személyes adatait az Adatkezelő nem továbbítja a GDPR rendeletben nem részes, a GDPR 
értelmében vett harmadik országba, azokat csupán a IV. fejezettben megnevezett adatfeldolgozóknak, az ott 
részletezettek szerint továbbítja. 

2. A vevők személyes adatai a futárszolgálat részére kerülhetnek továbbításra, mely adattovábbítás jogalapja 
megegyezik az adatkezelés jogalapjával. 

VI. Az érintettek jogai 

1. Hozzáférési jog: Ön tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatokat, milyen célra, mennyi ideig kezelünk, kinek adjuk 
át, honnan származnak az általunk kezelt adatok. 

3. Helyesbítési jog: ha az Ön adatai változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, 
pontosítását.  

4. Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben Ön kérheti, hogy az általunk kezelt adatait töröljük. 
5. Adatkezelés korlátozásához való jog: A jogszabályban meghatározott esetekben Ön kérheti, hogy az adatkezelést 

korlátozzuk.  
6. Tiltakozáshoz való jog: Ön a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében tiltakozhat adatai kezelése ellen, ilyen 

esetben adatait nem kezeljük tovább. 
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7. Adathordozhatósághoz való jog: Ön kérheti adatai hordozását, amely joga gyakorlásával kérheti, hogy a 

jogszabályban meghatározott típusú adatait adjuk ki az Ön részére, vagy ilyen külön kérése és felhatalmazása alapján 
adjuk át közvetlenül más, Ön által megjelölt szolgáltatónak, amennyiben az műszakilag biztonságosan lehetséges.  

8. Hozzájárulás visszavonásához való jog: Amikor az Ön adatait hozzájárulása alapján kezeljük, akkor bármikor joga 
van a hozzájárulását visszavonni, amely jog azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonását megelőző 
adatkezelésünk jogszerűségét.  

9. Fenti kérelmeit elektronikusan, a I. fejezetben rögzített e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy az Adatkezelő 
székhelyére küldött postai levélben terjesztheti elő, ilyen kérelem benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak 
szerint járunk el és 25 (huszonöt) belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelme alapján. 

10. Panasz jog: Amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban Önt jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az 
illetékes felügyeleti hatósághoz:  
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Honlap: http://naih.hu  
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Telefonszám: +36 (1) 391-1400  

11. Kereset: Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes 
törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat. Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes 
bíróság: 
Fővárosi Törvényszék 
Cím: 1055 Budapest, Markó utca 27. 

12. Ön - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja a pert. 

VII. Adatbiztonság 

1. Részletes Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk 
biztonságának biztosítása érdekében, amely Szabályzat valamennyi munkavállalónkra kötelező, és amelyet 
valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz.  

2. A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük. 
3. Az Adatkezelő részéről az adatokhoz az Adatkezelő munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk 

elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A szerződéses partnerek, vevők személyes adataihoz való hozzáférési 
jogosultságokat belső Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban rögzítjük. 

4. A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását. A papír alapú, 
személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt helyiségben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott 
személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel. 

VIII. Adatvédelmi incidens 

A GDPR rendelet értelmében a Társaság adatvédelmi incidens esetén az incidensről való tudomásszerzést követő 72 
/hetvenkettő/ órán belül köteles értesíteni az adatvédelmi hatóságot és adott esetben az érintetteket is, kivéve, ha az 
incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

IX. Adatkezelési tájékoztató módosítása, közzététele 
 
A Társaság bármikor egyoldalúan jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítani. A Társaság az Adatkezelési 
Tájékoztató módosítását a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Adatkezelési Tájékoztatót az I. fejezetben 
rögzített honlapon, külön menüpontban történő megjelenítésével teszi közzé. 

Budapest, 2018. május 25. 

FFJ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
	

	

	



Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat  FFJ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
____________________________________________________________________________________________________________________________	
	

20. számú melléklet 
Helyesbítés iránti kérelem – minta  

GDPR 16. CIKK 
 

név: FFJ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
rövidített név FFJ Kft. 
székhelye: 1181 Budapest, Csontváry Kosztka Tivadar utca 16-28. VII. em. 19. 
telephelye: 1184 Budapest, Fáy utca 2. 
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-912340 
vezetve: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 
adószáma: 14623161-2-43 
statisztikai számjele: 14623161-4540-113-01 
weboldal: https://motorbonto.com/ 
facebook oldal: www.facebook.com/ricsibonto 
képviseli: Fazekas Richárd ügyvezető, önállóan 

 
 
Tisztelt Adatkezelő! 
 
Alulírott, ___________________________ (név) személyes adatok jogosultja, a Társaság, mint Adatkezelő (a továbbiakban: 
Adatkezelő) részére a következő 

 
k é r e l m e t 

terjesztem elő. 
 
Kérem a Tisztelt Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt és pontatlan/hiányos személyes adataim vonatkozásában a 
jelen nyilatkozatban meghatározottak szerint a személyes adataimat helyesbítse, illetve egészítse ki az alábbiak szerint: 
 

JELENLEG KEZELT PONTATLAN SZEMÉLYES ADAT HELYESBÍTETT, KIEGÉSZÍTETT SZEMÉLYES ADAT 
  
  
  

 
A helyesbítés, illetve kiegészítés igazolására szolgáló, a helyes személyes adatot tartalmazó dokumentum másolatot jelen 
nyilatkozatomhoz csatolom. 
 
Kérem a Tisztelt Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen! 
 
Kelt, ___________________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap 

 

 

__________________________ 

Aláírás 

 
  



Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat  FFJ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
____________________________________________________________________________________________________________________________	
	

21. számú melléklet 
Törlés iránti kérelem – minta 

GDPR 17. CIKK 
 

név: FFJ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
rövidített név FFJ Kft. 
székhelye: 1181 Budapest, Csontváry Kosztka Tivadar utca 16-28. VII. em. 19. 
telephelye: 1184 Budapest, Fáy utca 2. 
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-912340 
vezetve: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 
adószáma: 14623161-2-43 
statisztikai számjele: 14623161-4540-113-01 
weboldal: https://motorbonto.com/ 
facebook oldal: www.facebook.com/ricsibonto 
képviseli: Fazekas Richárd ügyvezető, önállóan 

 
 
Tisztelt Adatkezelő! 
 
Alulírott, ___________________________ (név) személyes adatok jogosultja, a Társaság, mint Adatkezelő (a továbbiakban: 
Adatkezelő) részére a következő 

 
k é r e l m e t 

terjesztem elő. 
 
Kérem a Tisztelt Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett személyes adataimat késedelem nélkül 
valamennyi nyilvántartásából törölje: 
 

TÖRÖLNI KÉRT SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉS INDOKA (Megfelelő jelölendő) 
 a.) a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, 

amely az adatkezelés alapját képezte; 
b.) a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez 
hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, és az adatkezelésnek 
nincs egyéb jogalapja; 
c.) bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat a Társaság 
jogellenesen kezelte; 
d.) jogszabályi kötelezettségnél fogva a Társaság köteles a 
személyes adatok törlésére. 

 
Kérem a Tisztelt Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen! 
 
Kelt, ___________________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap 

 

 

__________________________ 

Aláírás 
 

	

	



Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat  FFJ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
____________________________________________________________________________________________________________________________	
	

22. számú melléklet 
Adatkezelési korlátozásra vonatkozó kérelem – minta 

GDPR18. CIKK 
 

név: FFJ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
rövidített név FFJ Kft. 
székhelye: 1181 Budapest, Csontváry Kosztka Tivadar utca 16-28. VII. em. 19. 
telephelye: 1184 Budapest, Fáy utca 2. 
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-912340 
vezetve: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában 
adószáma: 14623161-2-43 
statisztikai számjele: 14623161-4540-113-01 
weboldal: https://motorbonto.com/ 
facebook oldal: www.facebook.com/ricsibonto 
képviseli: Fazekas Richárd ügyvezető, önállóan 

 
Tisztelt Adatkezelő! 
 
Alulírott, ___________________________ (név) személyes adatok jogosultja, a Társaság, mint Adatkezelő (a továbbiakban: 
Adatkezelő) részére a következő 
 

k é r e l m e t 
terjesztem elő. 
 
Kérem a Tisztelt Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett személyes adataimra vonatkozóan végzett 
adatkezelést korlátozza: 
 
 

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁVAL ÉRINTETT 
SZEMÉLYES ADAT 

INDOK (Megfelelő jelölendő) 

 a. Az érintett vitatja a személyes adat pontosságát. 
b. Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok 

törlését. 
c. Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes 

adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 
azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez és védelméhez. 

d. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és az adatkezelő 
jogos indokai elsőbbségének megállapítása szükséges. 

 
 
Kérem a Tisztelt Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen! 
 
Kelt, ___________________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap 

 

 

__________________________ 

Aláírás 
 

	


