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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
I. ALAPVETÉSEK, VONATKOZÓ JOGI SZABÁLYOZÁS 

 

1. AZ ADATKEZELŐ TÁRSASÁG FŐBB ADATAI: 

Társaság neve: 
Veszprém Városi Televízió és Lapkiadó  

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Társaság rövidített neve: Veszprém TV Kft. 

Társaság cégjegyzékszáma: 19-09-502408 

Társaság székhelye: 8200 Veszprém, József Attila u. 38. 

Társaság adószáma: 11336682-2-19 

Társaság e-mail elérhetősége: info@veszpremtv.hu 

Társaság képviselője: Herendi Gábor ügyvezető 

Társaság weboldala: www.veszpremtv.hu 

  

1. A TÁJÉKOZATÓ CÉLJA 

A Tájékoztató létrehozásával, és nyilvánossá tételével a Társaság biztosítani kívánja a az 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Európai Unió általános adatvédelmi 

rendelete - General Data Protection Regulation, (a továbbiakban: "GDPR"), az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: "Infotv.") 15. §-ában meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog 

megvalósulását is. 

 

2. AZ ADATKEZELÉS ELVEI 

 

JOGSZERŰSÉG, TISZTESSÉGES ELJÁRÁS ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 

átlátható módon kell végezni. 

CÉLHOZ KÖTÖTTSÉG 

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. 

Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, 

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés. 

ADATTAKARÉKOSSÁG 

Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek, és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 

szükségesre kell korlátozódniuk. 

PONTOSSÁG 

A személyes adatok kezelésének pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lennie, 

minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai 

szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék, vagy helyesbítsék. 

KORLÁTOZOTT TÁROLHATÓSÁG 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek 

azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi 

lehetővé. 

INTEGRITÁS ÉS BIZALMAS JELLEG 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy 

szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 



2 
 

biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.  

 

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor, és annyiban jogszerű, amennyiben: 

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak, egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez, vagy 

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 (a-b) az érintett hozzájárulása), 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges (kötelező), 

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 SZEMÉLYES ADATOK KÜLÖNLEGES KATEGÓRIÁINAK KEZELÉSE 

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti 

meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes 

személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok 

és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó  

személyes adatok kezelése tilos. Ez alól kivétel:  

a) az érintett kifejezett hozzájárulását adta;  

b) az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális 

biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei 

teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges;  

c) az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem 

képes a hozzájárulását megadni;  

d) az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten 

nyilvánosságra hozott;  

e) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 

szükséges;  

f) az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges;  

g) az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a 

munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, 

egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális 

rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges és olyan szakember által vagy 

olyan szakember felelőssége mellett történik, aki szakmai titoktartási kötelezettség hatálya 

alatt áll;  
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h) az adatkezelés a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból 

vagy statisztikai célból szükséges. 

 

A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, 

illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatoknak kezelésére 

kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az adatkezelés az érintett jogai és szabadságai 

tekintetében megfelelő garanciákat nyújt. A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó 

határozatok teljes körű nyilvántartása csak közhatalmi szerv által végzett adatkezelés 

keretében történhet. 

 

 

4. ÉRINTETT JOGAI 

Az érintett kérelmezheti a Társaságnál: 

• Tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, 

• Személyes adatainak helyesbítését, javítását, 

•Személyes adatainak, zárolását, törlését– a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével  

• A személyes adatok továbbítását.  

AZ ÉRINTETT JOGOSULT ARRA, HOGY 

• A személyes adataihoz hozzáférjen, 

• Megadott hozzájárulását bármikor visszavonja, 

• Tiltakozzon a személyes adatának kezelése ellen 

• Mentesüljön az automatizált döntéshozatal alól 

  

4.1. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG 

Az érintett egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről még az 

adatkezelés megkezdése előtt, és ezen felül kérésére bármikor. 

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – 

kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolták az 

érintett személyazonosságát. Különleges adat esetén kizárólag írásbeli tájékoztatás adható.  

4.2. HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG 

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van. 

4.3. HELYESBÍTÉSÉHEZ VALÓ JOG 

Az érintett jogosult pontatlan adatai helyesbítését kérni. Ezen jog megilleti az érintettet, 

eredetileg pontatlanul rögzített, vagy később megváltozott adatnál. Ha a személyes adat a 

valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság 

rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti. 

  

4.4. SZEMÉLYES ADAT TÖRLÉSÉHEZ VALÓ JOG –"AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ 

JOG" 

Az érintett bizonyos esetben jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem 

nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. 

A Társaság köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül 

törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy 

más módon kezelték;  
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b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre, 

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, 

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor (GDPR 8. cikk (1) bekezdés).  

AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG: 

Amennyiben a személyes adatot a Társaság nyilvánosságra hozta, és a fenti pont értelmében 

azt törölni köteles, az elérhető technológia, és a megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével megteszi az ész-szerűen elvárható lépéseket 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.  

NEM JOGOSULT AZ ÉRINTETT A TÖRLÉSRE, ÉS AZ ELFELEDTETÉSI JOG 

GYAKORLÁSÁRA: 

A törléshez és az elfeledtetéshez való jog nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés 

szükséges: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, 

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, 

c) népegészségügy területét érintő közérdek alapján, 

d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból, amennyiben ezen jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan 

veszélyeztetné ezt az adatkezelést, vagy 

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

4.5. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG – ZÁROLÁS - 

A Társaság az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha 

a) ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását, 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 

élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben  

SZEMÉLYES ADAT ZÁROLÁSA 

Törlés helyett a Társaság zárolja 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 adatkezelési cél, 

amely a személyes adat törlését kizárta.  

KORLÁTOZÁS KÖVETKEZMÉNYE: 
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Az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak 

• az érintett hozzájárulásával, vagy 

• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy 

• más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy 

• az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  

4.6. ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG 

Az érintett jogosult a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kérni, ezeket az 

adatokat másik adatkezelőnek továbbítani, kérni a személyes adatok adatkezelők közötti 

közvetlen továbbítását - ha ez technikailag megvalósítható – 

Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges. Ezen jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadság 

jogait.  

4.7. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, közvetlen üzletszerzési cél esetén, 

közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás esetén. 

Ebben az esetben a személyes adatokat nem lehet tovább kezelni, kivéve, ha  

• az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy 

• amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése 

ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  

4.8. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás 

visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.  

4.9. AZ AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL ALÓLI MENTESSÉG JOGA 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 

joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

A mentesség nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

• az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges; 

• az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, 

amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló 

megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 

Az érintett jogosult az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejteni, és 

a döntéssel szemben kifogást benyújtani. 

  

5. ÉRINTETT JOGAIHOZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI REND 

5.1. Tájékoztatási kötelezettséghez kapcsolódó eljárás 
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5.1.1. Tájékoztatás az adatfelvétel előtt, adatátvételkor 

Az adatkezelés megkezdése előtt, az adatfelvételkor közölni kell érintettel, hogy az 

adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e, vagy kötelező. Egyértelműen, és részletesen 

tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. 

Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az információkat tartalmazó 

jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is. 

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a 

tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is: 

a) az adatgyűjtés ténye, 

b) az érintettek köre, 

c) az adatgyűjtés célja, 

d) az adatkezelés időtartama, 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek 

ismertetése.  

RENDELKEZÉSRE BOCSÁTANDÓ INFORMÁCIÓK, HA A SZEMÉLYES ADATOKAT 

AZ ÉRINTETTŐL GYŰJTI BE A TÁRSASÁG: 

A Társaság a személyes adatok megszerzésének időpontjában a tisztességes és átlátható 

adatkezelést biztosítása végett, az érintett rendelkezésére bocsátja az alábbi információk 

mindegyikét, 

a) a Társaságnak és a Társaság képviselőjének neve és elérhetőségei; 

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; 

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja 

d) a személyes adatok tárolásának időtartamáról; 

e) és tájékoztatja az érintett jogairól; 

f) jogorvoslati eljárásról, a panasz benyújtásának jogáról.  

Tájékoztatás időpontja: adatfelvételkor.  

Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől 

szerezték meg 

Amennyiben a személyes adatokat a Társaság nem az érintettől szerezte be, a Társaság az 

érintett rendelkezésére bocsátja a következő információkat: 

a) a Társaságnak és a Társaság képviselőjének neve és elérhetőségei 

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; 

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; 

d) az érintett személyes adatok kategóriái; 

e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen; Tájékoztatás 

időpontja:  

• az adat megszerzésétől számított ésszerű határidőn belül, (legfeljebb 1 hónap), 

• első kapcsolatfelvétel alkalmával – ha kapcsolattartási célú az adatkezelés, 

• ha más címzettel is közölve lesz az adat, akkor legkésőbb az első közléskor.  

Mikor mellőzhető a tájékoztatás: 

• az érintett már rendelkezik az információkkal, 

• a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy 

aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, 



7 
 

• az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről 

rendelkezik, vagy 

• a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási 

kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, 

bizalmasnak kell maradnia.  

5.1.2. AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus 

formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. 

Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken 

alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.  

5.1.3. TÁJÉKOZTATÁS A KORLÁTOZÁS FELOLDÁSÁRÓL 

A Társaság az érintettet, (akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést), az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.  

5.1.4. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT KÉRELMÉRE VAGY TILTAKOZÁS ESETÉN 

Az érintett tájékoztatást kérő levele esetén a Társaság a kérelem benyújtásától számított 

legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 25 napon belül, – tiltakozási jog gyakorlása 

esetén 15 napon belül– közérthető formában, írásban köteles megadni a tájékoztatást.  

Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad: 

• az érintett általa kezelt, illetve az általa, vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó 

által feldolgozott adatairól, 

• azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, 

• az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 

• az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről. 

Ha a Társaság az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – 

beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, 

valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, 

akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek 

intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  

JOGORVOSLAT: 

Ha az érintett a Társaságnak a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Társaság a 

határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától 

számított 30 napon belül – az Infotv. 22. §- ban, GDPR 12. Cikk (4) bekezdésében 

meghatározott módon bírósághoz fordulhat. 

 

22. § Jogainak érvényesítése érdekében az érintett a VI. Fejezetben meghatározottak 

szerint 

a) a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének 

vizsgálata céljából, ha az adatkezelő a 14. §-ban meghatározott jogainak érvényesítését 

korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint 



8 
 

b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha 

megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa 

megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes 

adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott előírásokat. 

23. § (1) Az érintett az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe 

tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz 

fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy 

rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok 

kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott előírások megsértésével kezeli.  

  

5.2. ADAT MEGJELÖLÉSE 

A Társaság, mint adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja 

annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége, vagy 

pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.  

5.3. A TÁJÉKOZTATÁS MEGTAGADÁSA 

A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. § meghatározott 

okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott 

tájékoztatással, írásban kerül sor. A tájékoztatás megtagadása esetén a Társaság, mint 

adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv, mely 

rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Társaság tájékoztatja 

az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.  

 

9. § (1) Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatot 

akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő vagy adatfeldolgozó az 

adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat 

a) kezelésének lehetséges célját, 

b) kezelésének lehetséges időtartamát, 

c) továbbításának lehetséges címzettjeit, 

d) érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy 

e) kezelésének egyéb feltételeit 
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[az a)-e) pont a továbbiakban együtt: adatkezelési feltételek], a személyes adatokat 

átvevő adatkezelő és adatfeldolgozó (a továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot 

az adatkezelési feltételeknek megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett 

jogait az adatkezelési feltételeknek megfelelően biztosítja. 

 

19. § (1) Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az 

adatkezelő a (2) bekezdésben meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az 

adatkezelést, 

a) ha az érintett vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján 

eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy 

hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy 

hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának 

időtartamára, 

b) ha a 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de 

az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk 

alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos 

érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára, 

c) ha a 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de 

az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, 

jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások - így különösen büntetőeljárás 

- során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy 

eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig, 

d) ha a 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de 

a 12. § (2) bekezdésében foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az 

adatok megőrzése szükséges, a 25/F. § (4) bekezdésben meghatározott időpontig. 

(2) Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes 

adatokkal az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró 

adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos 
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érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve 

az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet. 

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatkezelési korlátozás megszüntetése 

esetén az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen 

tájékoztatja. 

 

5.4. ADATOK HELYESBÍTÉSE 

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt 

személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését 

az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.  

Az adat helyesbítésről, a zárolásról, a törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról az érintettet, 

továbbá mindazokat tájékoztatni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára 

továbbították. 

Az értesítés mellőzhető, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést 

igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja az érintetett e címzettekről,  

Ha a Társaság az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a 

kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával 

elektronikus úton közölni kell a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának 

ténybeli és jogi indokait. 

A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Társaság tájékoztatja az 

érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.  

5.5. TILTAKOZÁS ADATKEZELÉS ELLEN 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság köteles az adatkezelést (további adatfelvételt, 

adattovábbítást) megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, és az annak 

alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett 

személyes adatot korábban továbbította. 

JOGORVOSLAT: 

Ha az érintett nem ért egyet a tiltakozásának elbírálása eredményeként hozott döntéssel, a 

döntés ellen a közléstől számított harminc napon belül – az Infotv. 22. §-ában, GDPR 12. 

Cikk (4) bekezdésében foglalt módon 

– bírósághoz fordulhat 

  

6. AZ ADATBIZTONSÁG KÖVETELMÉNYE:  

A Társaság köteles az adatkezelési tevékenységét úgy folytatni, hogy biztosítsa az érintettek 

magánszférájának védelmét. 

 

7. FOGALMAK 

1. „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.  
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Kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A 

személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – 

név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 

vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. 

 

2. „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. 

 

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából. 

 

4. „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. 

 

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 

további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes 

adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további 

információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, 

hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem 

lehet kapcsolni. 

 

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált 

vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott 

ismérvek alapján hozzáférhető. 

 

7. „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. 

 

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

 

9. „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 
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címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az 

adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

 

10. „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. 

 

11. „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. 

 

12. „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. 

 

13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire 

vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy 

egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett 

természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered. 

 

14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire 

vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé 

teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy 

a daktiloszkópiai adat. 

 

15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára 

vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi 

szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy 

egészségi állapotáról. 

 

16. „felügyeleti hatóság”: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

 

17. „érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok 

kezelése a következő okok valamelyike alapján érint: 

a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén 

rendelkezik tevékenységi hellyel; 

b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a 

felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy 

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz. 

 

18. „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: 

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több 

tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több 
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tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül 

sor; vagy 

b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy 

az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben 

kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően 

jelentős mértékben érint érintetteket. 

 

19.   „releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal 

kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy 

az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a 

kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira 

és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására 

jelentett kockázatok jelentőségét. 

 

20.   „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett 

szolgáltatás. 

 

21.   „nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak 

alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti 

megállapodás hozott létre, vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre. 

 

II. A JELEN SZABÁLYZAT HATÁLYA a Veszprém TV Kft. (továbbiakban: Veszprém 

TV) az alábbiakban felsorolt valamennyi szervezeti egységére kiterjed, adatkezelésük során 

alkalmazni kell a GDPR rendelkezéseit. 

 

- Szerkesztőség 

- Pénzügy 

- Titkárság (ügyvitel)  

- Gyártás 

- Értékesítés 

- Üzemeltetés 

 

1. AZ ADATKEZELŐ FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

(1) Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak 

érdekében, hogy a személyes adatok kezelése az általános adatvédelmi rendelettel és a jelen 

szabályzattal összhangban történjen és annak érdekében, hogy kizárólag olyan személyes 

adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából 

szükségesek. 

 

(2)   Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, 

azok közös adatkezelőknek minősülnek. A közös adatkezelők átlátható módon, a közöttük 

létrejött megállapodásban határozzák meg az együttműködés feltételeit. A megállapodás 

lényegét az érintett rendelkezésére kell bocsájtani. Az érintett mindegyik adatkezelővel 

szemben gyakorolhatja a jogait. 
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(3) Az adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről írásbeli 

nyilvántartást vezet, amennyiben az adatkezelés a különleges személyes adatokat érinti. E 

nyilvántartás a következő információkat tartalmazza: 

 

a) az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint – ha van ilyen – a közös adatkezelőnek, az 

adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetősége;  

 

b) az adatkezelés céljai;  

 

c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;  

 

d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják,  

 

e) ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;  

 

f) technikai és szervezési intézkedések általános leírása. 

 

(4) Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak 

érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon. 

 

(5) Abban az esetben, amennyiben a biztonság sérül és ennek eredményeképpen adatvesztés 

vagy illetéktelen hozzáférés történik (adatvédelmi incidens) az adatkezelő legkésőbb 72 

órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelentéssel élni a 

felügyeleti hatóság felé. Ez alól kivételt jelent az, ha az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira vonatkozóan. 

 

(6) Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az 

érintettek jogaira nézve az adatkezelő köteles az érintetteket is tájékoztatni az adatvédelmi 

incidens megtörténtéről. Ez alól kivételt jelent:  

 

a) az adatkezelő 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) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 

amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a 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. 

 

(7) Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa –, 

figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas 
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kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő 

az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett 

adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Az adatvédelmi 

hatásvizsgálatot különösen az alábbi esetekben kell elvégezni: 

 

a) természetes személyekre vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres és 

kiterjedt értékelése, amely automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is –alapul, és 

amelyre a természetes személy tekintetében joghatással bíró vagy a természetes személyt 

hasonlóképpen jelentős mértékben érintő döntések épülnek;  

 

b) különleges személyi adatok vagy a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó 

határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok nagy számban történő  

kezelése; vagy  

 

c) nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése. 

 

(8)  Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés az adatkezelő által a 

kockázat mérséklése céljából tett intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas 

kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatkezelő konzultál a 

felügyeleti hatósággal. 

 

(9) A jelen szabályzat mellékletét képezi a Veszprém TV műszaki osztály által készített 

eljárásrend az egyes adatvédelmi incidensek feltárására, kezelésére, dokumentációs 

kötelezettségekre, valamint az egyes felelősök kijelölésére, elérhetőség biztosítására és 

felelősségi körük definiálására, valamint az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos határidők 

meghatározására. 

 

2. ADATFELDOLGOZÓ FELADATAI 

(1)   Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan 

adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az 

adatkezelés e szabályzat követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak 

védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. 

(2)   Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános 

felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli 

felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatja az adatkezelőt minden olyan tervezett 

változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel 

biztosítva lehetőséget az adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben 

kifogást emeljen. 

 

(3)   Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést az uniós jog vagy tagállami jog alapján 

létrejött olyan – az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok 

típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeit és jogait meghatározó 

– szerződésnek vagy más jogi aktusnak kell szabályoznia, amely köti az adatfeldolgozót az 

adatkezelővel szemben. A szerződés vagy más jogi aktus különösen előírja, hogy az 

adatfeldolgozó: 

 



16 
 

a) a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli – beleértve a 

személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való 

továbbítását is –, kivéve akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós 

vagy tagállami jog írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról az adatfeldolgozó az 

adatkezelőt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az adatkezelő értesítését az adott 

jogszabály fontos közérdekből tiltja; 

 

b) biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási 

kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt 

állnak; 

 

c) meghozza az adatkezelés biztonságára előírt intézkedéseket; 

 

d) tiszteletben tartja a további adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozóan a (2) és (4) 

bekezdésben említett feltételeket; 

 

e) az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési 

intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja 

kötelezettségét az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása 

tekintetében; 

 

f) segíti az adatkezelőt az adatkezelés biztonsága, az adatvédelmi incidens bejelentése, az 

érintett erre vonatkozó tájékoztatása, az adatvédelmi hatásvizsgálat és az előzetes 

konzultációra vonatkozó kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés 

jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat; 

 

g) az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése alapján 

minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a meglévő 

másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő; 

 

h) az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az e cikkben 

meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé 

teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett 

auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. 

Az adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak 

valamely utasítása sérti ezt a rendeletet vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi 

rendelkezéseket. 

 

(4)   Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési 

tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, uniós vagy 

tagállami jog alapján létrejött szerződés vagy más jogi aktus útján erre a további 

adatfeldolgozóra is ugyanazok az adatvédelmi kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyek 

az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött, a (3) bekezdésben említett szerződésben 

vagy egyéb jogi aktusban szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak 

megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések 

végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e rendelet 
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követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az 

őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további 

adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért. 

 

(5)   A (3) és (4) bekezdésben említett szerződést vagy más jogi aktust írásba kell foglalni, 

ideértve az elektronikus formátumot is. 

 

(6)   A kártérítéshez való jog és felelősség, a közigazgatási bírságok kiszabására vonatkozó 

általános feltételek és szankciók sérelme nélkül, ha egy adatfeldolgozó a rendeletet sértve 

maga határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit, akkor őt az adott adatkezelés 

tekintetében adatkezelőnek kell tekinteni. 

 

3.  EGYES ADATKEZELÉSEK 

Az egyes osztályok adatkezelése: 

A Veszprém TV, mint adatkezelő határozza meg az egyes osztályok adatkezelésének a célját 

és az adatkezelésre vonatkozó döntéseket az egyes osztályok vonatkozásában meghozza és 

azokat az egyes osztályokkal végrehajtatja. 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés 

céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

 

SZERKESZTŐSÉG: 

  

Kezelt adat: a szerkesztőségben 

foglalkoztatottak 

(alkalmazottak és 

megbízottak) neve, lakcíme, 

anyja neve, születési helye és 

ideje, e-mail címe, 

telefonszáma 

a szerkesztőség tevékenysége 

által érintett személyek neve, 

telefonszáma és e-mail címe, 

valamint fényképe 

Adatkezelés célja: a szerkesztőség 

műsorkészítése céljából 

forgatási engedélyeztetéshez, 

regisztrációhoz szükséges 

adatok 

kapcsolattartás 

Adatkezelés jogalapja: jogos és szerződéses érdek jogos érdek 

Adatkezelők: gyártásvezetők a szerkesztőséghez tartozó 

összes munkatárs 

Adatkezelés ideje: a foglalkoztatási jogviszony 

időtartama alatt 

kapcsolattartás ideje, 

visszavonásig 

Adattárolás helye: A szöveges információkat a 

szerkesztőségi gépeken, míg 

Veszprém TV meghajtók 
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az audiovizuális tartalmakat 

az utómunka-egységeken. 

 

 

PÉNZÜGYI SZERVEZETI EGYSÉG: 

  

Kezelt adat: Munkavállalók, 

megbízásos 

jogviszonyú 

(munkaügyi 

részlegen) és egyéni 

vállalkozók adatai 

(számlabefogadási és 

számlázási részen) 

elkért adatok: név, 

lakcím, telefonszám, 

email cím, adószám, 

adóazonosító, egyéni 

vállalkozói 

nyilvántartási szám, 

bankszámla szám, 

családi 

adókedvezményekhez 

kapcsolódóan 

házastárs és 

eltartottak személyes 

adatai is, taj szám, 

lakcím kártyán és a 

személyi 

igazolványon 

feltüntetett személyes 

adatok 

Ügyfelek neve, 

telefonszáma, e-mail 

címe 

Az egyéni 

vállalkozók, KATA-s 

vállalkozók adatai 

számlabefogadás 

részlegen illetve 

számlázás részlegen 

jelennek meg: 

számlán, 

szerződésen: név, 

lakcím, egyéni 

vállalkozási 

nyilvántartási szám 

Adatkezelés célja: A Munka 

Törvénykönyve által 

előírt nyilvántartások 

elkészítése és azok 

kezelése, 

munkajogviszony és 

megbízási jogviszony 

létrehozása és 

fenntartása 

Szerződések 

teljesítése, 

kapcsolattartás 

Szerződések 

teljesítése 

Adatkezelés 

jogalapja: 

jogos érdek szerződéses érdek jogos érdek 
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Adatkezelők: munkaügyi 

ügyintéző, jogi 

asszisztens 

pénzügyön 

foglalkoztatottak 

pénzügyön 

foglalkoztatottak 

Adatkezelés ideje: munkaügyi és tb 

nyilvántartáshoz 

szükséges adta 

jogszabály által előírt 

időtartamig (10, 40 

év) 

szerződéses 

jogviszony 

fennállásig, illetve 5 

évig, kapcsolattartás 

esetén visszavonásig 

szerződéses 

jogviszony 

fennállásig, illetve 5 

évig, kapcsolattartás 

esetén visszavonásig 

Adattárolás helye: A munkavállalók, 

megbízásosok másolt 

dokumentumai és 

adatai a munkaügyi 

dossziékban a 

pénzügyön található 

elzárt szekrényekben 

papír alapon, és a 

régebbiek, vagy 

megszűnt 

jogviszonyosok 

irattározva vannak, 

visszamenőleg. 

Elektronikusan a 

bérprogramba 

kerülnek be az adatok 

illetve a NAV 

bevallásokra, amik 

elmentésre is 

kerülnek az 

ügyfélkapus beküldés 

mellett. Az 

elektronikus adatok 

szerveren találhatók 

meg (Veszprém TV  

szerver) 

A kapcsolattartáshoz 

fizikális, vagy 

elektronikus 

regiszterben a 

gazdasági osztályon 

található elzárt 

szekrényben 

A számlák 

archiválásra kerülnek 

és a Számviteli tv. és 

Ptk. iratmegőrzési 

szabályai szerint 

irattározásra 

kerülnek. A számlák 

könyvelésre kerülnek 
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TITKÁRSÁG (ÜGYVITEL) 

 

Kezelt adat: Telefonos vagy 

az info@veszpremtv.hu e-

mail címre érkező nézői 

megkeresés, panasz és 

észrevétel során a 

betelefonáló vagy az e-

mailt küldő neve, 

telefonszáma, e-mail 

címe, lakcíme 

Munkavállalásra 

jelentkezők 

önéletrajzi adatai 

Szerződésekben 

szereplő természetes 

személyek 

(megbízási 

szerződésben 

szereplő természetes 

személy, valamint 

egyéni vállalkozók) 

személyes adatai 

Adatkezelés célja: kapcsolattartás kapcsolattartás szerződéskötés, 

kapcsolattartás 

Adatkezelés 

jogalapja: 

jogos érdek hozzájárulás hozzájárulás 

Adatkezelők: titkárságon 

foglalkoztatottak 

titkárságon 

foglalkoztatottak 

titkárságon 

foglalkoztatottak 

(továbbá 

értékesítési, 

pénzügyi, 

üzemeltetési és 

gyártási) ügyvezetői 

engedélyezés 

alapján 

Adatkezelés ideje: 3 hónap visszavonásig szerződés 

fennállásáig illetve 

jogszabályi 5 évig 

Adattárolás helye: Veszprém TV fileserver 

és  

Email szerver 

Titkárság hivatalos 

helyiségében 

zárható szekrényben 

levelezés 

dossziéban lefűzésre 

kerül, majd idővel 

megsemmisítésre 

Titkárság hivatalos 

helyiségében 

zárható szekrényben 

lévő irattárban, 

illetve a meghajtó 

Szerződések 

mappában 

 

  

mailto:info@veszpremtv.hu
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GYÁRTÁS: 

 

Kezelt 

adat: 

A 

gyártáson 

foglal-

koztatot-

tak neve, 

e-mail 

címe, 

telefon-

száma, 

anyja 

neve, 

személyi 

igazol-

vány 

száma, 

útlevél 

száma, 

születési 

helye, 

ideje, 

jogosít-

vány 

száma 

Természe-

tes személy 

ügyfelek 

illetve jogi 

személy 

ügyfelek 

természetes 

személy 

képviselőik, 

megbízottja

ik nevei, 

telefonszá-

mai, e-mail 

címe 

Az egyes 

műsorban 

közreműkö-

dők neve, 

titulusa 

A műsorba 

betelefoná-

ló nézők 

neve és 

telefon-

száma 

Taxi 

rendelés 

esetén az 

egyes 

műsorban 

vendégként 

résztvevő 

személy 

neve és a 

cím, ami az 

utazás célja, 

amit mi 

küldünk a 

taxitársasá-

goknak (e-

mailen) 

Munkavál-

lalásra 

jelentkezők 

önéletrajzi 

adatai, 

azokat 

elektro-

nikusan 

tároljuk 

kapcso-

lattartás 
 

Adat-

kezelés 

célja: 

szerződé-

ses 

viszony 

létrehozá

sa 

fenntartás

a 

kikülde-

tések, 

stábautó 

felhasz-

nálás 

nyilván-

tartása 

kapcsolat-

tartás 

műsor 

készítése, 

sugárzása, 

interneten 

való 

továbbközve-

títése 

(veszpremtv.h

u, youtube), 

archiválása 

Interaktív 

műsor 

készítése, 

sugárzása, 

interneten 

való 

továbbköz-

vetítése 

(veszprem-

tv.hu, 

youtube) 

műsor 

készítése 

érdekében, 

hogy 

megjelen-

jen a 

stúdióban 

kapcsolat-

tartás 
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Adat-

kezelés 

joga-

lapja: 

jogos 

érdek 

jogos érdek jogos érdek jogos érdek jogos érdek hozzájá-

rulás 

Adat-

kezelők: 

gyártás-

vezetők 

gyártásve-

zetők 

gyártásveze-

tők 

gyártásve-

zetők 

gyártásve-

zetők 

gyártás-

vezetők 

Adatke-

zelés 

ideje: 

szerződé-

ses 

viszony 

fennállá-

sig 

szerződéses 

viszony 

fennállásig 

visszavonásig Fórum 

esetében a 

telefonszám

ok a műsor 

befejezésén

ek napjáig, 

a név pedig 

visszavoná-

sig 

taxi 

rendelést 

követően 

törlésre 

kerül 

vissza-

vonásig 

Adattá-

rolás 

helye: 

Veszp-

rém TV 

fileszer-

ver 

Veszprém 

TVfileszer-

ver 

gyártási 

osztály 

hivatalos 

helyiségében 

elzárható 

helyen 

Veszprém 

TV 

fileszerver 

Veszprém 

TV 

fileszerver 

 

 

ÉRTÉKESÍTÉS: 

  

Kezelt adat: A természetes 

személy hirdetők, 

illetve a jogi személy 

hirdetők természetes 

személy neve, e-mail 

címe, telefonszáma 

Az értékesítésen 

foglalkoztatottak 

neve, e-mail címe, 

telefonszáma 

A hírlevélre 

feliratkozók neve, e-

mail címe 

Adatkezelés célja: Szerződéskötés, 

szerződések 

teljesítése, 

kapcsolattartás, 

üzletszerzés 

Szerződéskötés, 

szerződések 

teljesítése, 

kapcsolattartás 

Személyes 

kapcsolattartás, 

információnyújtás, 

hírlevél Veszprém 

TV tevékenységéről, 

műsorairól 

Adatkezelés 

jogalapja: 

szerződéses és jogos 

érdek 

jogos érdek hozzájárulás 
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Adatkezelők: Az értékesítésen 

foglalkoztatottak, 

illetve azok a 

munkatársak, akik a 

szerződés révén a 

nevekkel és a 

hozzátartozó 

adatokkal 

kapcsolatba kerülnek 

Az értékesítésen 

foglalkoztatottak 

Az értékesítésen és a 

szerkesztőségben 

foglalkozottak 

Adatkezelés ideje: a szerződéses 

jogviszony 

fennállásig és 

visszavonásig 

a szerződéses 

jogviszony 

fennállásáig 

visszavonásig 

Adattárolás helye: Veszprém TV 

fileszerver  

 

Veszprém TV 

fileszerver  

 

Veszprém TV 

fileszerver  

 

 

 

ÜZEMELTETÉS: 

 

 

Kezelt 

adat: 

épületbe érkező 

és belépő 

személyekről, 

valamint az 

épületen belüli 

közös 

használatú 

helyiségekben 

megforduló 

személyekről 

mozgó 

képfelvétel 

foglalkozta-

tottak és a 

vendégek 

belépésnek, 

épületen 

belüli 

mozgásnak és 

a kilépésnek 

dokumentá-

lása 

elektroniku-

san (név, 

mozgási 

időpontok: 

ki- és 

belépés) 

foglalkoz-

tatottak és 

egyes 

szerződő 

partnerek 

részére 

biztosított 

névre szóló 

fiók 

nyitásához 

név és e-

mail cím 

foglalkozta-

tottakról 

fényképek 

nyeremény-

játéknál neve, 

telefonszáma, e-

mail, postai 

címe 
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Adatke-

zelés 

célja: 

Veszprém TV 

működése, 

személy- és 

vagyonvédelem 

Veszprém 

TV 

működése, a 

szerződéses 

kötelezettség 

teljesítése, 

vagyon- és 

személyvéde-

lem 

Veszprém 

TV 

működése, 

erőforrásai-

hoz való 

hozzáférés 

biztosítása, 

levelezés 

műsor- és 

csatorna-

promóció, 

reklámanya-

gok 

készítése 

(pl. 

óriásplakát) 

egyes műsorok 

működése 

Adatke-

zelés 

jogalap-

ja: 

jogos érdek és 

hozzájárulás 

jogos érdek 

és 

hozzájárulás 

jogos és 

szerződések 

érdek 

jogos érdek hozzájárulás 

Adatke-

zelők: 

Veszprém TV 

üzemeltetés 

vezetője 

Veszprém 

TV, 

üzemeltetés 

vezetője, 

munkáltatói 

jogok 

gyakorlója 

Veszprém 

TV, 

üzemeltetés 

vezetője 

szerződés 

alapján a 

fénykép 

készítője, 

mint 

adatfeldol-

gozó 

adatfeldolgozó 

Adatke-

zelés 

ideje: 

3 munkanap visszavoná-

sig, 

foglalkozta-

tottaknál a 

szerződéses 

jogviszony 

megszűnésé-

ig 

szerződéses 

jogviszony 

megszűné-

séig 

szerződé-

ses jogvi-

szony 

megszű-

néséig 

az adott 

műsorszám 

élőben történő 

sugárzását 

követő 1 hét 

Adattá-

rolás 

helye: 

szerver-

szobában egy 

külön szerveren 

szerver-

szobában egy 

külön 

szerveren 

szerver Veszprém 

TV 

fileserver 

 

 

 

 

III. A TÁRSASÁGNÁL MEGVALÓSULÓ TOVÁBBI ADATKEZELÉSEK 

 

1. a társaság által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés - honlapjára 

látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás 
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A Társaság honlapján tett látogatások során cookie (a továbbiakban: "Süti") kerül küldésre a 

honlapot meglátogató érintett gépére, így annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Az 

érintett a honlap böngészésére irányuló magatartásával, világos és egyértelmű tájékoztatást 

követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta. 

A sütik elsősorban a belépési folyamat automatizálása, élmény fokozása érdekében 

működnek. Társaság személyes adatkezelést e körben nem folytat. 

A Társaság honlapján a www.veszpremtv.hu a láblécben elhelyezett "Tájékoztató a Sütikről" 

elnevezésű ikonra kattintva tájékozódhat a honlapon használt Sütikről. 

A honlapon automatikus adatgyűjtés (cookie/sütiket, Google Analytics stb.) valósul meg.  

A GDPR 29. cikke szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport a sütikhez való 

hozzájárulás alóli mentességről szóló 2012/4. számú véleménye (a továbbiakban: "2012/4. 

számú Vélemény") alapján nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi süti 

típusokhoz (hanem ezek alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani): 

• a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik ("user-input cookies"), 

• hitelesítési munkamenet-sütik ("authentication cookies"), 

• felhasználóközpontú biztonsági sütik ("user centric security cookies"), 

• multimédia-lejátszó munkamenet-sütik ("multimedia player session cookie"), 

• terheléskiegyenlítő munkamenet-sütik ("load balancing session cookies"), 

• a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik ("user interface customization 

cookies"). 

 

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. Cikk (1) bek. a) az érintett hozzájárulása 

adatkezelés célja: 

Szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátásához 

szükséges 

adatok kezelése 

kezelt adatok köre: név, e-mail cím, 

adattárolás határideje: az adatkezelési cél megszűnését követően haladéktalanul 

adattárolás módja: elektronikus 

2. panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés 

Abban az esetben, ha az érintett panasszal kíván élni a Társaság irányába, azt megteheti 

személyesen, telefonon, írásban postai úton vagy elektronikusan. 

Ha az érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem 

lehetséges, a panaszról jegyzőkönyvet készítenek, melynek egy másolati példányát a 

társaságnak át kell adnia az érintettnek. 

http://www.veszpremtv.hu/
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adatkezelés jogalapja: 

GDPR 6 cikk (1) a.) érintettek hozzájárulása, 

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont szerződés teljesítéséhez szükséges 

adatkezelés célja: 

ügyfélpanaszok felvétele, 

panaszkezelés intézése 

szolgáltatási tevékenységgel összefüggő 

kezelt adatok köre: neve, címe/székhelye, telefonszáma és a jegyzőkönyvvezető neve, 

 adattárolás határideje: a panasz megválaszolásától számított 5 év  

adattárolás módja: elektronikus és papír alapú 

 Panaszosnak jogában áll az is, hogy személyes adatainak általunk történő kezelésére 

vonatkozóan panaszt nyújtson be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz.  

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Honlap: http://naih.hu 

Valamennyi a Veszprém TV működéséhez szükséges személyes adat, a fenti céloknak 

megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelhetők. 

ADATTOVÁBBÍTÁS 

Általános szabályként az Ön adatait nem fogjuk harmadik felekhez továbbítani, kivéve, ha 

erre jogszabály kötelez bennünket, vagy ha az adatok továbbítására a szerződéses 

kötelezettségeink teljesítése érdekében van szükség, vagy ha Ön előzetesen kifejezett 

hozzájárulását adta adatainak továbbításához. 

Gondoskodunk arról, hogy ha szolgáltatóink kapcsolatba kerülnek az Ön személyes adataival, 

akkor ez az adatvédelmi jogszabályok előírásaival összhangban történjen meg, a 

megrendelésnek a GDPR 28. cikke szerinti feldolgozása során. Kérjük, az adott szolgáltató 

adatvédelmi irányelveit is vegye figyelembe. Bár ésszerű mértékig mi is megvizsgáljuk, hogy 

a szolgáltatások teljesítik-e a jogi követelményeket, a harmadik fél által nyújtott 

szolgáltatások tartalmáért az adott szolgáltató a felel. 

ADATBIZTONSÁG 

Kiterjedt technikai és működési biztonsági intézkedéseket foganatosítottunk annak érdekében, 

hogy megvédjük az Ön adatait a véletlen vagy szándékolt manipulációtól, elvesztéstől, 

megsemmisítéstől és attól, hogy az Ön adataihoz illetéktelenek hozzáférjenek. Biztonsági 

intézkedéseinket rendszeresen áttekintjük és frissítjük, hogy lépést tartsunk a technológiai 

fejlődéssel. 

Legutóbbi frissítés dátuma: 2018. 

 Veszprém TV Kft. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu/

