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1. BEVEZETÉS 
A Proaktív-HR Pszichodiagnosztikai Fejlesztési és Szakértői Szolgáltató Kft., önálló 
képviselője: Tornyossy Monika (1114 Budapest, Bocskai út 7. fszt. 2., a továbbiakban, 
Proaktív-HR Kft., vagy adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen 
adatkezelési tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével 
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel ezen tájékoztatóban, valamint az európai és a hazai 
jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 
A Proaktív-HR Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek elérhetők 
a http://proaktiv-hr.hu kezdőlap alján lévő Adatvédelmi tájékoztató parancsmezőre klikkelve, 
vagy a http://www.pamlagrendelo.hu/Adatvédelmi_tájékoztató címen. 
A Proaktív-HR Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az 
esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit. 
Jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatos kérdése esetén, kérjük, az info@proaktiv-hr.hu e-
mail címen keresztül vegye fel a kapcsolatot velünk. 
A Proaktív-HR Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, 
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A 
Proaktív-HR Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, 
technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. 
A Proaktív-HR Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 
 
 
2. PROAKTÍV-HR KFT. TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ ADATVÉDELEMMEL 

KAPCSOLATOS HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK 
Proaktív-HR Kft adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos 
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
(Infotv.); 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet, GDPR); 
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól (Grt. tv.); 
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 
1997. évi CLIV törvény – az egészségügyről; 
1997. évi XLVII. törvény – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről; 
2017 évi LIX törvény – az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények 
módosításáról; 
2016. évi XXIX. törvény – az igazságügyi szakértőkről; 
31/2008. IRM rendelet – az igazságügyi szakértői működésről; 
2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól; 
2013. évi LXXVII. törvény – a felnőttképzésről; 
2002. évi LV. törvény – a közvetítői tevékenységről 
 
  



81 / 4 

3. FOGALOMMAGYARÁZATOK  
• Adatfeldolgozó: az adatkezelő nevében és utasítására személyes adatokat kezelő 

személy, szervezet, vagy vállalkozás. 
• Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely 

művelet, így: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, 
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy 
egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, 
stb. 

• Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy 
azonosítható természetes személy, vagyis Ön. 

• Érintett hozzájárulása: az érintett – vagyis Ön, – miután megfelelően tájékoztatták 
önkéntesen, egyértelműen és félreérthetetlenül beleegyezését adja a személyes 
adatainak kezeléséhez, ami lehet írásos nyilatkozat, vagy konkrét félreérthetetlen 
cselekedet is. 

• Igazságügyi szakértő: az igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő, igazságügyi 
szakértői tevékenységet végző szakember, ebben a tájékoztatóban mint Adatkezelő. 

• Igazságügyi szakértői tevékenység: az igazságügyi szakértő, illetve az igazságügyi 
szakértő munkáját segítő egyéb személyek által, a kirendelő hatóság, bíróság, 
ügyészség, rendőrség (a továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése vagy megbízás 
alapján végzett résztevékenységek összessége, így például a szakvéleményhez 
szükséges vizsgálatok elvégzése, a szakvélemény előkészítése, elkészítése és 
előterjesztése, valamint a hatóság kérésére annak kiegészítése. 

• Jogos érdek: valamely vonatkozó jogszabállyal összhangban levő indokkal 
alátámasztott az adatkezelőnél, vagy más személynél adatkezeléssel járó és ezzel az 
adatkezeléssel közvetlen kapcsolatban álló, konkrétan meghatározott, létező előny. 
A vonatkozó konkrét meghatározásokat az 5.pont és alpontjai tartalmazzák 

• Kirendelés: az igazságügyi szakértői eljárás lefolytatására vonatkozó, hatóság által 
meghozott döntés, amely végzés, vagy határozat formájában kerül elrendelésre. 

• Megfelelő tájékoztatás: az az információ közlés, amely során ismertetik Önnel a 
jogait, tájékoztatják a hozzájárulása megadásának, megtagadásának, vagy az Öntől 
várt személyes adatok elmaradásának lehetséges következményekről. 

• Személyes adat: Önre vonatkozó bármely információ, amely alkalmas a 
beazonosítására; például a neve, száma, helymeghatározó adata, online azonosító 
adata, testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
helyzetére vonatkozó egy vagy több adata; 

 
 
4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS 

IDŐTARTAMA, AZ ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓK 
 
A Proaktív-HR Kft. tevékenységének adatkezelései az alábbiakon alapulnak: 

a) érintett hozzájárulásán, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont; 
b) szerződés teljesítésén, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont; 
c) adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont; 
d) az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítésén, GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont; 

 
Az érintett – vagyis az Ön – hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását az 
adatkezelés bármely szakában visszavonhatja. 
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, a Proaktív-HR Kft. a felvett adatokat 
további, külön hozzájárulása nélkül, valamint a hozzájárulás visszavonását követően is 
kezelheti, amennyiben ez jogi kötelezettség teljesítése céljából, avagy az adatkezelő vagy az 
érintetten kívüli személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges. 
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A 2016. évi XXIX. törvény alapján az adatkezelő, mint igazságügyi szakértő a tevékenysége 
során rendelkezésére bocsátott vagy tudomására jutott személyes adatokat a kirendelés vagy 
megbízás teljesítése, valamint tevékenységének ellenőrizhetősége céljából jogosult kezelni. 
A szakértőt a tevékenysége során tudomására jutott tényekre és adatokra nézve titoktartási 
kötelezettség terheli. Az ügyre vonatkozó tényekről és adatokról csak a hatóság, továbbá az 
adatok kezelésére jogosult más szerv vagy személy részére nyújthat tájékoztatást. 
 
2016. évi XXIX. törvény alapján szakértő, mint Adatkezelő a tevékenysége során általa kezelt 
személyes adatokat a kirendelés befejezését vagy megbízás teljesítését követően haladéktalanul 
zárolja, és a zárolástól számított tíz évig tárolja, majd ennek elteltével törli. 
 
Az adatkezelő, az Ön személyes adatait harmadik személynek csak jogszabályi rendelkezés 
esetén adja át, vagy ha Ön ahhoz a megfelelő tájékoztatását követően előzetesen hozzájárult. 
 
A 2016. évi XXIX. törvény alapján az igazságügyi szakértő, mint Adatkezelő a szakértői 
vizsgálattal kapcsolatosan tudomására jutott adatokat kizárólag a hatóság, a megbízó, a velük 
szembeni fegyelmi eljárás lefolytatását, valamint az értékelésüket végző más szerv vagy 
személy részére továbbíthatja. 
A 31/2008 IRM rendelet értelmében a vizsgálat során keletkezett adatokat csak a törvény által 
arra feljogosított személy - így különösen az ügyben kirendelt másik szakértő - ismerheti meg. 
 
A 2016. évi XXIX. törvény alapján, ha a szakértő a vizsgálata során az adott eljárás tárgyát nem 
képező, személy elleni erőszakos, korrupciós vagy hivatali bűncselekmény elkövetésére utaló 
körülményről vagy olyan bűncselekmény elkövetésének szándékáról szerez tudomást, amely 
más személy életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetné, köteles az érintett 
szakterületet felügyelő közigazgatási szervnél bejelentést tenni, a tudomására jutott adatokat a 
nyomozó hatóságnak bejelenteni. 
 
A 2016. évi XXIX. törvény alapján, ha jogszabály vagy az igazságügyi szakértővel kötött 
szerződés másként nem rendelkezik, a szakértői vizsgálat során feltárt tények és adatok 
tudományos vagy oktatási célra – személyazonosításra alkalmatlan módon – felhasználható. 
 
Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. szakértőjelöltet) vesz igénybe, akkor az Ön 
különleges adatait úgy továbbítja részére, hogy azok ne legyenek az Ön személyéhez 
közvetlenül kapcsolhatók. Amennyiben ez nem lehetséges (pl. szakvéleményben történő 
adatközlésről van szó) ezzel kapcsolatosan teljes körű Titoktartási nyilatkozatot irat alá az 
Adatfeldolgozóval, amit az Ön vizsgálati anyagi között megőriz.  
 
Adatfeldolgozók:  
Személyes adatok feldolgozásához az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését 
veszi igénybe 
Név Székhely Adatfeldolgozói feladat 
Oysten Kft, 1172 Budapest, Martin u. 

24. 
Informatikai rendszer 

Magyar Biztonságtechnikai 
Kft. 

1114 Budapest, Bocskai út 
13. fszt. 3 

Kamera rendszer 

 
Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Azokat az 
Adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges 
mértékben és ideig kezelhetik. 
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5. ÜGYFÉL ADATKEZELÉSEK 
5.1. KIRENDELÉS ALAPJÁN VÉGZENDŐ SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG 
Az adatkezelési folyamat célja: A Kirendelésben meghatározott szakértői tevékenység 
ellátásához, a szakértői vizsgálat során keletkezett személyes adatok, azok a szakértői 
véleménybe való rögzítése, a szakértői vélemény elkészítése, valamint szükség esetén a 
személyes meghallgatásra történő kiértesítés. 
 
Az érintettek köre: a hatóság által elrendelt Kirendelésben megemlített személyek 
 
A kezelt adatok forrása: a Kirendelés 
 
A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés 
időtartamának meghatározásával): 
 

Kezelt adatok 
köre  

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 

Kirendelő neve 
A Kirendelés 
tényének 
igazolása 

c) jogi 
kötelezettség 
(2016. évi 
XXIX. tv, 
31/2008. sz. 
IRM) 

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• Kirendelésen 
szerepel, annak 
hitelességének 
igazolása 

• nincs 

Kirendelés 
előadója 
• neve 
• telefonszáma 

• Rögzítésre kerül 
a szakértői 
nyilvántartásban 

• Jogi 
képviselő 
o neve 
o telefonszáma 
• ügyben eljáró 
további 
szakértők 
o neve 

A Kirendelés 
végrehajtása 
során a jogi 
kötelezettség 
végrehajtása 

• Kirendelésen 
szerepel 

Vizsgált 
személy neve 

A 
Kirendelésben 
foglaltak 
végrehajtása 

• betekintés, 
• rögzítésre kerül: 
o a szakértői 

véleményen 
o a teszteken 
o szakértői 

nyilvántartás-
ban 

o díjjegyzéken 
o feladó-

vevényen 

• Kirendelés 
elrendelője, 

• Kirendelésben 
szereplő, 
ügyben eljáró 
további 
szakértők, 

• a jogalapja: 
31/2008 IRM 
rendelet 
20/B. §. 

Vizsgált 
személy 
• születési 

helye, ideje, 
• anyja neve, 
• hatóság által 

kiállított 
igazolvány 
száma 

A 
Kirendelésben 
foglaltak 
végrehajtása 

c) jogi 
kötelezettség 
(2016. évi 
XXIX. tv, 
31/2008. sz. 
IRM) 

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• betekintés, 
• rögzítésre kerül: 
o a szakértői 

véleményen 
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Kezelt adatok 
köre  

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 

vizsgált 
személy 
lakcíme, 
értesítési címe 

• Kirendelésben 
foglaltak 
végrehajtása 

• Vizsgálat 
időpontjának 
egyeztetése 

• c) jogi 
kötelezettség 
(2016. évi 
XXIX. tv, 
31/2008. sz. 
IRM) 
• ha nincs az 

anyagban akkor  
a) érintett 
hozzájárulása 

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• betekintés, 
• rögzítésre kerül: 

feladóvevényen 

• nincs 

vizsgált 
személy 
telefonszáma 

• betekintés, 
• rögzítésre kerül: 

a kirendelésen 

A kirendelésen 
szereplő továb-
bi személyes 
adatok, pl.: 
büntetve volt-e, 
családi állapot, 
munkahely, stb 

következtetéssel 
történő 
szakértői 
vélemény 
kialakításához 

c) jogi 
kötelezettség 
(2016. évi 
XXIX. tv, 
31/2008. sz. 
IRM) 

• Kirendelés 
anyagával 
együtt vissza-
származtatja 
kirendelőnek 

• betekintés pszichiátriai 
előzmény, 
egészségügyi 
dokumentáció 
előző 
igazságügyi 
szakértői 
vélemények 

vizsgált 
személytől 
kapott 
pszichiátriai, 
pszichológiai 
előzmény, 
dokumentáció  

következtetéssel 
történő 
szakértői 
vélemény 
kialakításához 

a) érintett 
hozzájárulása 

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• eredeti 
betekintés után 
visszaadásra 
kerül. 

• a jegyzet 
belefoglalásra 
kerül a 
véleménybe 

• a másolatot 
aktába kerül. 

• Kirendelés 
elrendelője, 

• Kirendelésben 
szereplő, 
ügyben eljáró 
további 
szakértők, 

• a jogalapja: 
31/2008 IRM 
rendelet 20/B.§. 

előzetes 
iratanyagból 
felvett jegyzet 

következtetéssel 
történő 
szakértői 
vélemény 
kialakításához 

c) jogi 
kötelezettség 
(2016. évi 
XXIX. tv, 
31/2008. sz. 
IRM) 

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• megőrzésre 
kerül, 

• a kirendelésben 
feltett 
kérdésekre 
következtetéssel 
levont válasz 
kialakításához 

• bírósági 
tárgyaláson 
bizonyítékként 
felhasználásra 
kerülhet 

• nincs 
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Kezelt adatok 
köre  

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 

vizsgált 
személlyel 
teszt felvétele 
(jegyzőkönyv) következtetéssel 

történő 
szakértői 
vélemény 
kialakításához 

hatóság/bíróság 
által elrendelt 
igazságügyi 
szakértői 
vizsgálat esetén: 
c) jogi 
kötelezettség 
(2016. évi 
XXIX. tv.) 
egyébként:  
a) érintett 
hozzájárulása 

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• megőrzésre 
kerül, 

• a kirendelésben 
feltett 
kérdésekre 
következtetéssel 
levont válasz 
kialakításához 

• bírósági 
tárgyaláson 
bizonyítékként 
felhasználásra 
kerülhet 

• nincs 
szakértő 
véleménye 
exploráció 
(személyes 
vizsgálatról 
jegyzőkönyv, 
hang és 
képfelvétel) 

szakértő 
véleménye 

kirendelésben 
meghatározott 
feladat 
végrehajtása 

c) jogi 
kötelezettség 
(2016. évi 
XXIX. tv, 
31/2008. sz. 
IRM) 

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• megőrzésre 
kerül, 

• előterjesztésre 
kerül a 
kirendelő 
részére 

• bírósági 
tárgyaláson 
bizonyítékként 
felhasználásra 
kerülhet 

• Kirendelés 
elrendelője, 

• Kirendelésben 
szereplő, 
ügyben eljáró 
további 
szakértők, 

• a jogalapja: 
31/2008 IRM 
rendelet 
20/B. §. 

szakértői 
vélemény 
átvételének 
elismerése: 
átvevő aláírása 

szakértői 
vélemény 
átvételének 
bizonyítása 

c) jogi 
kötelezettség 
(2016. évi 
XXIX. tv, 
31/2008. sz. 
IRM) 

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• megőrzésre 
kerül • nincs 

 
Adatkezelés módja: elektronikus és papír alapú 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik 
 
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: nincs 
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Kirendelésen meghatározott 
szakértői tevékenység meghiúsulása 
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5.2. FELKÉRÉSRE VÉGZENDŐ SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG 
Az adatkezelési folyamat célja: Felkérés alapján szakértői tevékenység ellátásához, a szakértői 
vizsgálat során keletkezett személyes adatok, azok a szakértői véleménybe való rögzítése, a szakértői 
vélemény elkészítése, valamint szükség esetén a személyes meghallgatásra történő kiértesítés. 
 
Az érintettek köre: bárki, aki, vagy valamely szervezet képviselőjeként szakértői 
tevékenységgel kapcsolatban megkeres bennünket, vagy akiről a tudtával szakértői véleményt 
kérnek 
 
A kezelt adatok forrása: az érintett, vagy a törvényes képviselője, a megbízó 
 
A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés 
időtartamának meghatározásával): 
 

Kezelt adatok 
köre 

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 

A megbízó 
 neve. 
 a címe 
 születési 
helye, ideje 

az adatkezelési 
folyamat céljára 
irányuló 
szerződés 
megkötése, és 
teljesítése 

b) szerződés 
teljesítése 

• a szerződés a 
számla 
mellékleteként 
kerül 
megőrzésre 

• Szerződésen 
szerepel 

• Kapcsolattartás 
• A számlán 

szerepeltetjük 

• nincs 

számla 
kiállítása 

c) jogi 
kötelezettség 
 (Számv. tv.) 

• Számv. tv.-
ben előírt 
ideig 

A vizsgált 
 neve; 

A megbízási 
szerződésnek 
való megfelélés 

d) jogos érdek 
érvényesítése: 
gazdasági érdek 
a megbízási 
szerződésben 
foglalt 
feladatokkal 
kapcsolatos 
vizsgálatok  

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• rögzítésre 
kerül: 
o a szakértői 

véleményen 
o a teszteken 
o szakértői 

nyilvántartás-
ban 

o feladó-
vevényen 

• megbízó 
részére 

vizsgált 
személy 
lakcíme, 
értesítési címe Vizsgálat 

időpontjának 
egyeztetése 

d) jogos érdek 
érvényesítése: 
gazdasági érdek 
a megbízási 
szerződésben 
foglalt 
feladatokkal 
kapcsolatos 
vizsgálatok  

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• rögzítésre 
kerül: a feladó-
vevényen 

• nincs 
vizsgált 
személy 
telefonszáma 
e-mail 

• jegyzőkönyvre 
rögzítésre kerül 

A vizsgált 
 születési 
helye, ideje; 
 anyja neve 

A vizsgált 
személy 
beazonosítása 

• rögzítésre 
kerül: 
o a szakértői 

véleményen 
o a teszteken 

• megbízó 
részére 
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Kezelt adatok 
köre 

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 
pszichológiai, 
pszichiátriai 
előzmény, 
egészségügyi 
dokumentáció 

következtetéssel 
történő 
szakértői 
vélemény 
kialakításához 

d) jogos érdek 
érvényesítése: 
gazdasági érdek 
a megbízási 
szerződésben 
foglalt 
feladatokkal 
kapcsolatos 
vizsgálatok  

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• Betekintés 

• nincs 

előzetes 
leleltekből 
felvett jegyzet 

• megőrzésre 
kerül, 

vizsgált 
személlyel teszt következtetéssel 

történő 
szakértői 
vélemény 
kialakításához 

a) érintett 
hozzájárulása 

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• megőrzésre 
kerül, • nincs 

szakértő 
véleménye 
(személyes 
vizsgálatról 
jegyzőkönyv) 

szakértő 
véleménye 

kirendelésben 
meghatározott 
feladat 
végrehajtása 

d) jogos érdek 
érvényesítése: 
gazdasági érdek 
a megbízási 
szerződésben 
foglalt 
feladatokkal 
kapcsolatos 
vizsgálatok  

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• megőrzésre 
kerül, 

• továbbításra 
kerül a 
megrendelő 
részére 

• megbízó 
részére 

szakértői 
vélemény 
átvételének 
elismerése: 
átvevő aláírása 

szakértői 
vélemény 
átvételének 
bizonyítása 

b) szerződés 
teljesítése 

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• megőrzésre 
kerül • nincs 

 
Adatkezelés módja: elektronikus és papír alapú 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik 
 
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: nincs 
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szerződésben meghatározott 
szakértői tevékenység meghiúsulása 
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5.3. BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT MEGSZERZÉSE 
Az adatkezelési folyamat célja: A Kirendelés, vagy Megbízási szerződés alapján végzendő 
szakértői tevékenység ellátásához szükséges teszt, illetve személyes vizsgálat elvégzéséhez 
történő hozzájárulás megszerzése. 
 
Az érintettek köre: bárki, aki az igazságügyi szakértői vizsgálat érintettje 
 
A kezelt adatok forrása: az érintett, vagy a törvényes képviselője 
 
A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés 
időtartamának meghatározásával): 
 

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 
A vizsgált 
 neve; 
 születési helye, 

ideje; 
 anyja neve 
 hatóság által 

kiállított 
igazolvány 
száma. 

Beleegyezés 
megszerzése az 
igazságügyi 
szakértői vizsgálat 
lefolytatásához, 
illetve szakértői 
vizsgálathoz 
kapcsolódó hang- 
és képfelvétel 
elkészítéséhez. 

a) érintett 
hozzájárulása 

2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• rögzítésre kerül 
a beleegyező 
nyilatkozaton, 
ami szakértői 
vélemény 
melléklete lesz 

• nincs 

A vizsgált 
törvényes 
képviselőjének 
 neve; 
 születési ideje; 
 anyja neve 

 
Adatkezelés módja: elektronikus és papír alapú 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik 
 
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: nincs 
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szakértői tevékenység 
meghiúsulása 
 
 
5.4. SZAKPSZICHOLÓGIAI TEVÉKENYSÉG 
Az adatkezelési folyamat célja: Az ügyféltől kapott megbízás alapján szakpszichológiai 
tevékenység végzése. 
 
Az érintettek köre: bárki, aki adatkezelési folyamat céljában megfogalmazott tevékenység 
érintettje lehet 
 
A kezelt adatok forrása: az érintett 
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A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés 
időtartamának meghatározásával): 
 

Kezelt adatok 
köre 

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 

A kliens 
neve; 

az adatkezelési 
folyamat céljára 
irányuló 
szerződés 
megkötése, és 
teljesítése 

b) szerződés 
teljesítése 

• a szerződés a 
számla 
mellékleteként 
kerül 
megőrzésre 

• Szerződésen 
szerepel 

• nincs 

kapcsolattartás, 
időpont 
egyeztetés a) érintett 

hozzájárulása 
b) szerződés 
teljesítése 
c) jogi 
kötelezettség 
(2017 évi 
LIX törvény 
és a Ptk.) 

• 2017 évi 
LIX törvény 
értelmében 
30 év 

• Ha nem 
kapcsolódik 
egészségügyi 
adathoz akkor a 
Ptk. kellék-
szavatosságra 
vonatkozó 
szabályai 
szerint: 2 év 

• rögzítésre kerül a 
határidőnaplóba 

• Szakvéleményre 
kerül 

Szakvélemény 
klienshez 
kapcsolása 

számla 
kiállítása 

c) jogi 
kötelezettség 
 (Számv. tv.) 

• Számv. tv.-ben 
előírt ideig 

• A számlán 
szerepeltetjük 

A kliens 
• lakcíme; 

pszicho-
diagnosztikai 
vizsgálat egyik 
adata  

a) érintett 
hozzájárulása 
c) jogi 
kötelezettség 
(2017 évi 
LIX törvény 
és a Ptk.) 

• 2017 évi 
LIX törvény 
értelmében 
30 év 

• Ha nem 
kapcsolódik 
egészségügyi 
adathoz akkor a 
Ptk. kellék-
szavatosságra 
vonatkozó 
szabályai 
szerint: 2 év 

• Rögzítésre kerül: 
o feljegyzésre 

telefonszáma 

Kapcsolattartás, 
időpont 
egyeztetés, 
azonosítás 

a) érintett 
hozzájárulása 

• hozzá 
járulásának 
visszavonása 

• telefonba 
elmentésre kerül 

A kliens 
• előzetes 

egészségi, 
pszichológiai, 
adatainak 
dokumentációja 

pszicho-
diagnosztikai 
vizsgálat adatai 
a szakvélemény 
kialakításához 

a) érintett 
hozzájárulása 

• a vizsgálat 
idejében • Betekintés 
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Kezelt adatok 
köre 

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 
A pszicho-
diagnosztikai 
vizsgálat során a 
kliensről 
feltárásra kerülő 
személyes adatok, 
pl.: 
• életkora 
• iskolai 

végzettsége 
• neme 
• stb. 

pszicho-
diagnosztikai 
vizsgálat adatai 
a szakvélemény 
kialakításához 

a) érintett 
hozzájárulása 
c) jogi 
kötelezettség 
(2017 évi 
LIX törvény 
és a Ptk.) 

• 2017 évi 
LIX törvény 
értelmében 
30 év 

• Ha nem 
kapcsolódik 
egészségügyi 
adathoz akkor a 
Ptk. kellék-
szavatosságra 
vonatkozó 
szabályai 
szerint: 2 év 

• Rögzítésre kerül: 
o feljegyzésre 

A pszicho-
diagnosztikai 
vizsgálat 
személyes 
konzultációjáról 
készült feljegyzés 

• megőrzésre kerül, 
• a szakvélemény 

elkészítésére 
felhasználásra 
kerül Teszt a klienssel 

(jegyzőkönyv) 
A kliens 
• születési dátuma 
• anyja neve 

Szakvélemény 
klienshez 
kapcsolása 

b) szerződés 
teljesítése 
c) jogi 
kötelezettség 
(2017 évi 
LIX törvény 
és a Ptk.) 

• 2017 évi 
LIX törvény 
értelmében 
30 év 

• Ha nem 
kapcsolódik 
egészségügyi 
adathoz akkor a 
Ptk. kellék-
szavatosságra 
vonatkozó 
szabályai 
szerint: 2 év 

• Szakvéleményre 
kerül 

• nincs 

Szakvélemény 

A pszicho-
diagnosztikai 
vizsgálat 
összefoglalása 

• megőrzésre kerül 

 
Adatkezelés módja: elektronikus és papír alapú 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik 
 
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: nincs 
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Meghiúsul az ügyfél 
megbízása alapján végzendő szakpszichológiai tevékenység. 
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5.5. FELNŐTT KÉPZÉS, TRÉNING 
Az adatkezelési folyamat célja: A felnőttképzési, illetve tréning tevékenység lefolytatásához 
szükséges adatkezelés 
 
Az érintettek köre: Bármely személy, aki a felnőttképzésben részt vehet 
 
A kezelt adatok forrása: az érintett 
 
A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés 
időtartamának meghatározásával): 
 

Kezelt adatok köre Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 
tankötelezett 
képzésben részt 
vevő esetén a 
szülője, törvényes 
képviselője 
• neve; 
• tartózkodási, és 

lakóhelye, 
• telefonszáma 

számla kiállítása 
c) jogi 
kötelezettség 
 (Számv. tv.) 

Számv. tv.-ben 
előírt ideig 

Rögzítésre 
kerül: 
• számlára 

• nem 
felnőtképzési 
szerződés 
megkötése 
kapcsolattartás 

b) szerződés 
teljesítése 

a szerződés a 
számla 
mellékleteként 
kerül 
megőrzésre 

Rögzítésre 
kerül: 
• felnőttképzési 

szerződésben a képzésben részt 
vevő 
• neve 
• lakcíme 
• telefonszáma számla kiállítása 

c) jogi 
kötelezettség 
 (Számv. tv.) 

Számv. tv.-ben 
előírt ideig 

Rögzítésre 
kerül: 
• számlára 

a képzésben részt 
vevő 
• neve 
• lakcíme, 
• születési helye és 

ideje 

felnőtképzési 
szerződésben 
előírt 
tevékenység 
végrehajtásának, 
a vizsga 
eredményének 
és a 
bizonyítvány 
átvételének 
dokumentálása 

c) jogi 
kötelezettség 
 (2013. évi 
77. tv.) 

2013. évi 77. 
törvény 
értelmében 5 év 

Rögzítésre 
kerül: 
• jelenléti ívre  
• a haladási 

naplóba, 
• vizsgalapra 
• bizonyítványba, 
• bizonyítvány 

átvételi 
elismervénybe, 

• Központi 
Statisztikai Hivatal; 

• EU-s, vagy állami 
támogatásos képzés 
esetén, az ezeket 
ellenőrző 
szerveknek; 

• OKJ-s képzés esetén 
a pályakövetési 
rendszer 
működtetéséért 
felelős szervnek 

• Továbbítás 
jogalapja: (2013. évi 
77. törvény 
értelmében) 
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Kezelt adatok köre Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 
a képzésben részt 
vevő 
• születési neve, 
• anyja neve, 
• neme, 
• állampolgársága, 
• tartózkodási címe, 
• telefonszáma, 
• társadalom-

biztosítási 
azonosító jele 

• nem magyar 
állampolgár 
Magyarországon 
való 
tartózkodásának 
jogcíme, valamint 
a tartózkodásra 
jogosító okirat, 
okmány 
megnevezése és 
száma, 

• iskolai és szakmai 
végzettsége 

• nyelvi ismerete 
• képzésbe történő 

felvételének 
értékelése és 
minősítése 

• képzéssel 
megszerzett 
szakképesítése, 
kompetenciája 

• vizsga eredménye 

felnőtképzési 
szerződésben 
előírt 
tevékenység 
végrehajtásának 
dokumentálása 

c) jogi 
kötelezettség 
 (2013. évi 
77. tv.) 

2013. évi 77. 
törvény 
értelmében 5 év 

Rögzítésre 
kerül: 
• jelenléti ívre  
• a haladási 

naplóba, 

• Központi 
Statisztikai Hivatal; 

• EU-s, vagy állami 
támogatásos képzés 
esetén, az ezeket 
ellenőrző 
szerveknek; 

• OKJ-s képzés esetén 
a pályakövetési 
rendszer 
működtetéséért 
felelős szervnek 

• Továbbítás 
jogalapja: (2013. évi 
77. törvény 
értelmében) 

képzésben részt 
vevőnek a 
• képzés 

megkezdéséhez és 
folytatásához 
szükséges 
feltételeket 
igazoló eredeti 
dokumentumai 

• bemeneti 
kompetencia-
mérése és az 
előzetes 
tudásmérést 
igazoló 
dokumentumai 

• sikeres vizsga 
letételét vagy a 
képzés elvégzését 
igazoló 
dokumentumai 

felnőtképzési 
szerződésben 
előírt 
tevékenység 
végrehajtásának 
dokumentálása 

c) jogi 
kötelezettség 
 (2013. évi 
77. tv.) 

2013. évi 77. 
törvény 
értelmében 5 év 

Rögzítésre 
kerül: 
• jelenléti ívre  
• a haladási 

naplóba,, 

• Központi 
Statisztikai Hivatal; 

• EU-s, vagy állami 
támogatásos képzés 
esetén, az ezeket 
ellenőrző 
szerveknek; 

• OKJ-s képzés esetén 
a pályakövetési 
rendszer 
működtetéséért 
felelős szervnek 

• Továbbítás 
jogalapja: (2013. évi 
77. törvény 
értelmében) 
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Kezelt adatok köre Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 
képzésben részt 
vevőnek a 
hiányzásai 

• a haladási 
naplóba 
rögzítésre kerül 

képzésben 
résztvevők 
elégedettség-
mérésére 

képzés 
fejlesztése 

d) jogos 
érdek érvé-
nyesítése: a 
képzés 
fejlesztése 

• Kiértékelése 
után a jogos 
észrevételek 
beépítése az 
anyagba 

• nincs 

 
Adatkezelés módja: papír alapú 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik 
 
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: nincs 
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A felnőttképzési, illetve 
tréning tevékenység meghiúsulása. 
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5.6. MEGÁLLAPODÁS, BÉRBEADÁS 
Az adatkezelési folyamat célja: Közösen használt rendelő használati feltételeinek biztosítása. 
 
Az érintettek köre: Annak a társaságnak a tagja, amely a Pamlag rendelőt közösen használja 
 
A kezelt adatok forrása: az érintett 
 
A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés 
időtartamának meghatározásával): 
 

Kezelt adatok köre Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 
A megállapodásban 
résztvevő 
• neve 
• címe 
• születési helye 

ideje 
• anyja neve 

megállapodás 
megkötése 

b) szerződés 
teljesítése 

megállapodás 
érvénytartama 

• a megállapodáson 
szerepel • nincs 

 
Adatkezelés módja: papír alapú 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik 
 
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: nincs 
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A megállapodás 
meghiúsulása. 
 
 
5.7. BESZERZÉS ÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE 
Az adatkezelési folyamat célja: A Proaktív-HR Kft. részére megrendelt szolgáltatáshoz, egyéb 
beszerzésekhez kapcsolódó adatkezelés. 
 
Az érintettek köre: Bárki, aki, vagy valamely szervezet képviselőjeként a Proaktív-HR Kft. -
vel, mint szolgáltatást nyújtó, vagy beszállító szerződést köt, vagy annak a kapcsolattartója 
 
A kezelt adatok forrása: az érintett, a szerződés 
 
A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés 
időtartamának meghatározásával): 
 

Kezelt adatok 
köre 

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 
Egyéni 
vállalkozó 
esetében a 
• neve 
• címe 
• adószáma 
• bankszámla-

száma 

az adatkezelési 
folyamat 
céljára 
irányuló 
szerződés 
megkötése 

b) szerződés 
teljesítése 

a számla 
melléklete, 
így vele 
együtt 
kezelve 

• Szerződésen szerepel 
• Számlán szerepeltetjük • nincs 

számla 
kiállítása 

c) jogi 
kötelezettség 
 (Számv. tv.) 

Számv. tv.-
ben előírt 
ideig 
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Kezelt adatok 
köre 

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 

Nem egyéni 
vállalkozó 
esetében a 
megrendelőnél 
szerződéskötésre 
felhatalmazott
 neve 

az adatkezelési 
folyamat 
céljára 
irányuló 
szerződés 
megkötése 

b) szerződés 
teljesítése 

a számla 
melléklete, 
így vele 
együtt 
kezelve • Szerződésen szerepel 

számla 
kiállítása 

c) jogi 
kötelezettség 
 (Számv. tv.) 

Számv. tv.-
ben előírt 
ideig 

Partner 
kapcsolat-
tartójának 
 neve; 
 telefonszáma 
 email címe 

az adatkezelési 
folyamat 
céljára 
irányuló 
szerződés 
teljesítése 

d) jogos érdek 
érvényesítése: 
gazdasági 
érdek a 
megbízási 
szerződésben 
foglalt 
feladatokkal 
kapcsolatos 
egyeztetetés, 
ügyvitel 
gyorsítása 

a számla 
melléklete, 
így vele 
együtt 
kezelve 

• Szerződésen szerepel 
• Kapcsolat-tartásra 

használjuk 
• nincs 

 
Adatkezelés módja: papír alapú 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik 
 
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: nincs 
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vállalkozás részére igénybe 
veendő szolgáltatások meghiúsulása, egyéb beszerzések sikertelensége 
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5.8. KÉP/HANG FELVÉTEL 
Az adatkezelési folyamat célja: Vagyonvédelem, és vizsgálaton résztvevők kontrollálása, 
vizsgálata. 
Az érintettek köre: Bárki, aki a megfigyelt területre lép, vagy ott tartózkodik. 
A kezelt adatok forrása: az érintett, 
 
A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés 
időtartamának meghatározásával): 
 
Kezelt 

adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk 

Váró 
kép és 
hangfelvétel 

• Vagyonvédelem: 
o Jegyzőkönyvek őrzésére 

kijelölt, zárt szekrény és a 
számítógép megfigyelése 

• Konfliktusok tisztázása 
• Szakértői vélemény, illetve 

szakvélemény felállítását 
befolyásoló körülmények 
dokumentálása: 
o A vizsgált személy 

befolyásolásának észlelése 
o Teszt kitöltés kontrollálása 

a) érintett 
hozzájárulása 3 nap 

• amennyiben 
szükséges a 
hatóság részére 
bizonyítékul 
szolgál 

• következtetések 
levonása a 
szakértői 
vélemény, illetve 
a szakvélemény 
elkészítéséhez 

 
Kamera látótere: 
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Adat 
kategória Adatkezelés célja Adatkezelés 

jogalapja 
Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk 

Kuckó 
kép és 
hangfelvétel 

• Vizsgálat rögzítése, hogy 
pontosítani lehessen a vizsgálat 
során az érintett reakcióit 

• élményszerűség dokumentálása 

a) érintett 
hozzájárulása 

2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• a szakértői 
vélemény, illetve 
a szakvélemény 
elkészítéséhez 

• megőrzésre kerül, 

 
Kamera látótere: 
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Adat 
kategória Adatkezelés célja Adatkezelés 

jogalapja 
Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk 

Vizsgáló 
kép és 
hangfelvétel 

• Vizsgálat rögzítése, hogy 
pontosítani lehessen a vizsgálat 
során az érintett reakcióit 

• élményszerűség dokumentálása 

a) érintett 
hozzájárulása 

2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• a szakértői 
vélemény, illetve 
a szakvélemény 
elkészítéséhez 

• megőrzésre kerül, 

 
Kamera látótere: 

 
 
A kép- és hangfelvevő rendszer üzemeltetője: Tornyossy Monika a Proaktív-HR Kft. 
ügyvezetője 
 
Adattovábbítás: nincs 
 
Adatkezelés módja: elektronikus 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik 
 
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: nincs 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: meghiúsul a felvétel. 
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6. A HONLAP ADATKEZELÉSEI 
6.1. A PROAKTIV-HR.HU ÉS A PAMLAGRENDELO.HU SZERVER NAPLÓZÁSA 
A proaktiv-hr.hu és a pamlagrendelo.hu weblapok meglátogatásakor a webszerver 
automatikusan naplózza a látogató, így adott eseteben az Ön tevékenységét. 
Cégünk a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem 
kapcsolja össze, a felhasználó személyének, vagyis Önnek az azonosítására nem törekszik. 
 
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a 
visszaélések megakadályozása. 
 
Az adatkezelés jogalapja: d) jogos érdek érvényesítése: cégünknek jogos érdeke fűződik a 
weboldal biztonságos működéséhez. 
 
A kezelt személyes adatok típusa: IP cím, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe. 
 
Az adatkezelés időtartama: 90 nap. 
 
Egyéb információk: 
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók, így az Ön 
számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár 
földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató, adott esetben Ön. 
 
 
6.2. A PROAKTIV-HR.HU ÉS A PAMLAGRENDELO.HU HONLAPOK COOKIE 

KEZELÉSE 
A proaktiv-hr.hu és a pamlagrendelo.hu weblapok sütiket nem használnak. 
 
 
7. KAPCSOLATFELVÉTEL 

A PROAKTÍV-HR KFT. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE 
Amennyiben megkeresné a cégünket, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon 
elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba velünk. 
A Proaktív-HR Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, 
időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az 
adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl. 
 
 
8. EGYÉB ADATKEZELÉSEK 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 
Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, 
a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg 
vonatkozó jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetnek bennünket, mint 
adatkezelőt. 
A Proaktív-HR Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 
körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés 
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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9. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS 
BIZTONSÁGA 

A Proaktív-HR Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén 
találhatók meg. 
 
A Proaktív-HR Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 
A Proaktív-HR Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából 
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
A Proaktív-HR Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok 
védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, 
ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez 
rendelhetők. 
 
A Proaktív-HR Kft. az adatkezelés során biztosítja 
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és 
teljességét; 
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van 
rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel 
kapcsolatos eszközök. 
 
A Proaktív-HR Kft., mint Adatkezelő a vizsgálati anyagokat, így az Önét is a zárolás 
időpontjáig, majd archiválást követően az előírt tárolási időig zárt szekrényben tárolja. 
A vizsgálati anyagok feldolgozása, archiválása folyamatosan történik, azonban évente egyszer, 
a jogszabályban rögzített un. ítélkezési szünet során – minden év július 15. és augusztus 20. 
között – az Adatkezelő a rendelkezésre álló iratokat, vizsgálati anyagokat áttekinti, 
felülvizsgálja, selejtezési jegyzőkönyvet készít, majd a selejtezésről külön nyilvántartást vezet. 
 
Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, azokat megfelelő gondossággal, 
biztonságosan tárolja, azokat illetéktelen részére nem teszi elérhetővé, továbbá a technika 
mindenkori fejlettségére tekintettel megteszi mindazokat a műszaki és informatikai, 
intézkedéseket, valamint kialakítja azokat a szervezeti, szervezési és eljárási szabályokat, 
amelyek az adatkezelés biztonságának védelmének megvalósulásukhoz szükségesek, és 
amelyek az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet 
nyújtanak. 
 
A Proaktív-HR Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a 
számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a 
számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások 
ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal 
gondoskodik. 
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10. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE 
Név: Proaktív-HR Pszichodiagnosztikai Fejlesztési és Szakértői Szolgáltató Kft. 
Önálló képviselője: Tornyossy Monika 
Székhely: 1114 Budapest, Bocskai út 7. fszt. 2. 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-904883 
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 
Adószám: 14462784-2-43 
Telefonszám: +36209844387 
E-mail: info@proaktiv-hr.hu 
 
 
11. ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 
Az érintett, vagyis Ön kérheti a személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jog adta 
lehetőségek keretei között – a törlését és „elfeledtetését”, a visszavonását, a korlátozását, 
továbbá élhet a tiltakozási jogával. 
 
Az Ön kérésére írásbeli tájékoztatást adunk Önnek a nálunk kezelt adatairól, az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről, 
valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön adatait. Élve 
adathordozási jogával kérheti, hogy adjuk ki Önnek az Önre vonatkozó, Ön által a 
rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait annak érdekében, hogy Ön ezeket az adatokat egy 
másik adatkezelőnek továbbíthassa. 
Azonban a 2016. évi XXIX. törvény alapján az általunk kezelt e törvény hatálya alá eső 
adatokra vonatkozó tájékoztatás kiadását megtagadjuk, ha a kirendelő vagy a megbízó 
bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, továbbá az érintett vagy mások jogainak 
védelmének érdekében erre utasítást ad. 
 
Ön, a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kéréseit írásban, a fent közölt elérhetőségeinken, 
illetve az adat felvételénél jelzett módon részünkre bármikor megküldheti, benyújthatja. 
Amennyiben kérését Ön nem személyesen, vagy meghatalmazottja útján juttatja el hozzánk, 
úgy – a jogi kötelezettségünk adta lehetőségek keretei között – csak abban az esetben teszünk 
eleget kérésének, ha Ön egyértelműen beazonosítható, illetve, ha az e-mailben küldött 
tájékoztatáskérést Ön a nálunk kezelt e-mail címéről küldi. 
 
Amennyiben az adataival kapcsolatban jogsértést tapasztal akkor élhet a bírósághoz fordulás 
és/vagy, hatósághoz fordulás jogával. 
 
Az érintett hozzáféréshez való joga: 
Ön, mint érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés történik, jogosult arra, 
hogy a személyes adataihoz hozzáférést és a következőkről információt kapjon: 
• melyek az adatkezelés céljai; 
• melyek az érintett személyes adatok kategóriái; 
• kik azon címzettek, akikkel, a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve 

különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 
• mennyi a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 
• a helyesbítés, a törlés vagy az adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; 
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
• az adatforrásokra vonatkozó információ; 
• történik-e automatizált döntéshozatal, vagy profilalkotást, amennyiben igen akkor mi az 

abban alkalmazott logika, az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve 
milyen várható következményekkel jár. 
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Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása 
esetén Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról. 
Kérésére – hacsak valamely jogszabály másként nem rendelkezik – a nálunk kezelt adatainak 
másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. További másolatokért az adminisztratív költségeken 
alapuló, észszerű mértékű díjat számítunk fel. Az információkat a Proaktív-HR Kft. 
elektronikus formában szolgáltatja. 
16 évesnél fiatalabb érintett esetén az érintett hozzáféréshez való jogát az a szülője gyakorolja, 
aki az érintett feletti felügyeleti jogot is gyakorolja. Ha a felügyeleti jogot mindkét szülő gyakorolja, 
akkor közösen gyakorolják ezt a jogot is, vagyis mindkét szülőnek közösen kell a kérelmet benyújtani. 
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a 
tájékoztatást. 
 
Helyesbítés joga: 
Ön kérheti a Proaktív-HR Kft. által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok 
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 
 
Törléshez, „elfeledtetéshez” való jog: 
Ön az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Proaktív-
HR Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat: 
• a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük; 
• Ön, mint érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
• Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre. Ez esetben elsőbbséget élvező jog az 5. pontban közölt 2016. évi XXIX. 
törvény által előírt őrzési idő; 

• a személyes adatait jogellenesen kezeltük; 
• a személyes adatait ránk, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
 
Amennyiben az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Ön a személyes adatait, és az előző 
bekezdés értelmében azt törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás 
költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve 
technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az általa az Ön nyilvánosságra 
hozott adatait kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adataira 
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 
 
Az adatok törlése, „elfeledtetése” nem kezdeményezhető, amennyiben az adatkezelésre szükség 
van: 
• a véleménynyilvánítás szabadságának biztosításához és a tájékozódáshoz való jog 

gyakorlása céljából; 
• a személyes adatok kezelését előíró, ránk, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettségünk teljesítése érdekében 
• közérdekből vagy ránk, mint adatkezelőre ruházott közhatalmi jogszabály által előírt 

feladat végrehajtása céljából; 
• a népegészségügy területét érintő esetekben, 
• archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból; 
• statisztikai célból; 
• közérdek teljesítése érdekében; vagy 
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
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Így Ön nem kérheti a nyilvántartásunkból azon adatainak törlését, addig amíg és amelyekre: 
• a 2016. évi XXIX. törvény és a 31/2008. sz. IRM rendelet az igazságügyi szakértőkre 

adatkezelési és őrzési kötelezettséget ír elő; 
• a 2000. évi C. törvény a számvitelről adatkezelési és őrzési kötelezettséget ír elő; 

 
Az adatkezelés korlátozásához való jog: 
Az adatkezelés korlátozása nem más, mint az Adatkezelés (lásd 3.pont) felfüggesztése. 
Az érintett kérésére a Proaktív-HR Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 
valamelyike teljesül: 
• Ön vitatja a személyes adatai pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 
• az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatai törlését, és kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Proaktív-HR Kft. jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. 

 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak 
• az Ön, mint érintett hozzájárulásával; 
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
• más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy 
• az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből 

lehet kezelni. 
A Proaktív-HR Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatja. 
 
Adathordozáshoz való jog: 
Ön jogosult –  hacsak valamely jogszabály másként nem rendelkezik –  arra, hogy az Önre 
vonatkozó, Ön által részünkre rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elektronikus 
formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíthassa. 
 
Tiltakozás joga: 
Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
• közérdekű vagy ránk, mint adatkezelőre ruházott közhatalmi jog végrehajtásához 

szükséges adatkezelés ellen; 
• az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése 

ellen, ideértve a profilalkotást is. 
Tiltakozás esetén a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az olyan 
jogszabályok alapján történik, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival 
szemben. Ez esetben elsőbbséget élvező jog az 5. pontban közölt 2016. évi XXIX. törvény által 
előírt őrzési idő. 
 
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: 
A Proaktív-HR Kft. a tevékenységének végzése során automatizált döntéshozatali és 
profilalkotási módszert nem használ. 
 
Visszavonás joga: 
Ön, mint érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 
visszavonása csak a hozzájáruláson alapuló adatkezelés visszavonást követő adatkezelést tiltja, 
kivéve, ha az olyan jogszabályok alapján történik, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön 
érdekeivel, jogaival szemben. Ez esetben elsőbbséget élvező jog az 5. pontban közölt 2016. évi 
XXIX. törvény által előírt őrzési idő. 
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Eljárási szabályok: 
A Proaktív-HR Kft. indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a meghozott intézkedésekről. Szükség esetén, –
figyelembe véve a kérelem összetettségét és azok számát – ez a határidő további két hónappal 
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Proaktív-HR Kft. a késedelem okainak 
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön 
azt másként nem kéri, a tájékoztatás elektronikus úton kerül kiadásra. 
Amennyiben a Proaktív-HR Kft. késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmére vonatkozóan, akkor 
tájékoztatnia kell Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt 
nyújthat be valamely felügyeleti hatósághoz, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
A Proaktív-HR Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Amennyiben 
az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó, az Adatkezelő, 
figyelemmel a kért információ biztosításával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat 
számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
 
A Proaktív-HR Kft. az Önnek adott tájékoztatójában jogi kötelezettségre, jogszabályi 
engedélyre, jogi korlátozásra vagy bárminemű jogkövetkezményre úgy hivatkozhat, hogy a 
hivatkozott jogszabály paragrafusát és bekezdését, valamint a szakasz idézését is leírja a 
tájékoztatójába. 
 
A Proaktív-HR Kft. minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett helyesbítésről, törlésről 
vagy adatkezelés-korlátozásról, akinek a személyes adatot továbbította; kivéve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Önt, a kérésére ezen 
címzettekről is tájékoztatjuk. 
Az információk elsősorban elektronikus formátumban kerülnek kiadásra, kivéve, ha Ön 
másként kéri. 
 
Kártérítés és sérelemdíj: 
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni 
vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre 
jogosult, sérelemdíjat követelhet. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik 
felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban 
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az 
adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. 
Minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó közös felelősséggel tartozik a teljes kárért. 
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó is mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítani 
tudja, hogy a kárt előidéző eseményért őt nem terheli felelősség. 
 
Bírósághoz fordulás joga: 
Ön, mint érintett a jogainak megsértése esetén az Ön lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti 
illetékes bírósághoz (https://birosag.hu/) fordulhat. 
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 
 
Adatvédelmi hatósági eljárás: 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: 06.1.391.1400 
Fax: 06.1.391.1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu 
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1. BEVEZETÉS 
A Tornyossy Monika egyéni vállalkozó (1114 Budapest, Bocskai út 7. fszt. 2., a továbbiakban, 
Tornyossy Monika ev., vagy adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el 
jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével 
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel ezen tájékoztatóban, valamint az európai és a hazai 
jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 
A Tornyossy Monika ev. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek 
elérhetők a http://www.pamlagrendelo.hu/Adatvédelmi_tájékoztató címen. 
A Tornyossy Monika ev. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az 
esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit. 
Jelen adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatos kérdése esetén, kérjük, az 
info@pamlagrendelo.hu e-mail címen keresztül vegye fel a kapcsolatot velünk. 
A Tornyossy Monika ev. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, 
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A 
Tornyossy Monika ev. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan 
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. 
A Tornyossy Monika ev. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 
 
 
2. TORNYOSSY MONIKA EV. TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ ADAT-

VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK 
Tornyossy Monika ev. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel 
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
(Infotv.); 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet, GDPR); 
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól (Grt. tv.); 
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 
1997. évi CLIV törvény – az egészségügyről; 
1997. évi XLVII. törvény – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről; 
2017 évi LIX törvény – az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények 
módosításáról; 
2016. évi XXIX. törvény – az igazságügyi szakértőkről; 
31/2008. IRM rendelet – az igazságügyi szakértői működésről; 
2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól; 
2013. évi LXXVII. törvény – a felnőttképzésről; 
2002. évi LV. törvény – a közvetítői tevékenységről 
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3. FOGALOMMAGYARÁZATOK  
• Adatfeldolgozó: az adatkezelő nevében és utasítására személyes adatokat kezelő 

személy, szervezet, vagy vállalkozás. 
• Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely 

művelet, így: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, 
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy 
egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, 
stb. 

• Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy 
azonosítható természetes személy, vagyis Ön. 

• Érintett hozzájárulása: az érintett – vagyis Ön, – miután megfelelően tájékoztatták 
önkéntesen, egyértelműen és félreérthetetlenül beleegyezését adja a személyes 
adatainak kezeléséhez, ami lehet írásos nyilatkozat, vagy konkrét félreérthetetlen 
cselekedet is. 

• Igazságügyi szakértő: az igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő, igazságügyi 
szakértői tevékenységet végző szakember, ebben a tájékoztatóban mint Adatkezelő. 

• Igazságügyi szakértői tevékenység: az igazságügyi szakértő, illetve az igazságügyi 
szakértő munkáját segítő egyéb személyek által, a kirendelő hatóság, bíróság, 
ügyészség, rendőrség (a továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése vagy megbízás 
alapján végzett résztevékenységek összessége, így például a szakvéleményhez 
szükséges vizsgálatok elvégzése, a szakvélemény előkészítése, elkészítése és 
előterjesztése, valamint a hatóság kérésére annak kiegészítése. 

• Jogos érdek: valamely vonatkozó jogszabállyal összhangban levő indokkal 
alátámasztott az adatkezelőnél, vagy más személynél adatkezeléssel járó és ezzel az 
adatkezeléssel közvetlen kapcsolatban álló, konkrétan meghatározott, létező előny. 
A vonatkozó konkrét meghatározásokat az 5.pont és alpontjai tartalmazzák 

• Kirendelés: az igazságügyi szakértői eljárás lefolytatására vonatkozó, hatóság által 
meghozott döntés, amely végzés, vagy határozat formájában kerül elrendelésre. 

• Megfelelő tájékoztatás: az az információ közlés, amely során ismertetik Önnel a 
jogait, tájékoztatják a hozzájárulása megadásának, megtagadásának, vagy az Öntől 
várt személyes adatok elmaradásának lehetséges következményekről. 

• Személyes adat: Önre vonatkozó bármely információ, amely alkalmas a 
beazonosítására; például a neve, száma, helymeghatározó adata, online azonosító 
adata, testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
helyzetére vonatkozó egy vagy több adata; 

 
 
4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS 
IDŐTARTAMA, AZ ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS AZ ADATFELDOLGOZÓK 
 
A Tornyossy Monika ev. tevékenységének adatkezelései az alábbiakon alapulnak: 

e) érintett hozzájárulásán, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont; 
f) szerződés teljesítésén, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont; 
g) adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont; 
h) az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítésén, GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont; 

 
Az érintett – vagyis az Ön – hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását az 
adatkezelés bármely szakában visszavonhatja. 
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, a Tornyossy Monika ev. a felvett 
adatokat további, külön hozzájárulása nélkül, valamint a hozzájárulás visszavonását követően 
is kezelheti, amennyien ez jogi kötelezettség teljesítése céljából, avagy az adatkezelő vagy az 
érintetten kívüli személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges. 
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A 2016. évi XXIX. törvény alapján az adatkezelő, mint igazságügyi szakértő a tevékenysége 
során rendelkezésére bocsátott vagy tudomására jutott személyes adatokat a kirendelés vagy 
megbízás teljesítése, valamint tevékenységének ellenőrizhetősége céljából jogosult kezelni. 
A szakértőt a tevékenysége során tudomására jutott tényekre és adatokra nézve titoktartási 
kötelezettség terheli. Az ügyre vonatkozó tényekről és adatokról csak a hatóság, továbbá az 
adatok kezelésére jogosult más szerv vagy személy részére nyújthat tájékoztatást. 
 
2016. évi XXIX. törvény alapján szakértő, mint Adatkezelő a tevékenysége során általa kezelt 
személyes adatokat a kirendelés befejezését vagy megbízás teljesítését követően haladéktalanul 
zárolja, és a zárolástól számított tíz évig tárolja, majd ennek elteltével törli. 
 
Az adatkezelő, az Ön személyes adatait harmadik személynek csak jogszabályi rendelkezés 
esetén adja át, vagy ha Ön ahhoz a megfelelő tájékoztatását követően előzetesen hozzájárult. 
 
A 2016. évi XXIX. törvény alapján az igazságügyi szakértő, mint Adatkezelő a szakértői 
vizsgálattal kapcsolatosan tudomására jutott adatokat kizárólag a hatóság, a megbízó, a velük 
szembeni fegyelmi eljárás lefolytatását, valamint az értékelésüket végző más szerv vagy 
személy részére továbbíthatja. 
A 31/2008 IRM rendelet értelmében a vizsgálat során keletkezett adatokat csak a törvény által 
arra feljogosított személy - így különösen az ügyben kirendelt másik szakértő - ismerheti meg. 
 
A 2016. évi XXIX. törvény alapján, ha a szakértő a vizsgálata során az adott eljárás tárgyát nem 
képező, személy elleni erőszakos, korrupciós vagy hivatali bűncselekmény elkövetésére utaló 
körülményről vagy olyan bűncselekmény elkövetésének szándékáról szerez tudomást, amely 
más személy életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetné, köteles az érintett 
szakterületet felügyelő közigazgatási szervnél bejelentést tenni, a tudomására jutott adatokat a 
nyomozó hatóságnak bejelenteni. 
 
A 2016. évi XXIX. törvény alapján, ha jogszabály vagy az igazságügyi szakértővel kötött 
szerződés másként nem rendelkezik, a szakértői vizsgálat során feltárt tények és adatok 
tudományos vagy oktatási célra – személyazonosításra alkalmatlan módon – felhasználható. 
 
Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. szakértőjelöltet) vesz igénybe, akkor az Ön 
különleges adatait úgy továbbítja részére, hogy azok ne legyenek az Ön személyéhez 
közvetlenül kapcsolhatók. Amennyiben ez nem lehetséges (pl. szakvéleményben történő 
adatközlésről van szó) ezzel kapcsolatosan teljes körű Titoktartási nyilatkozatot irat alá az 
Adatfeldolgozóval, amit az Ön vizsgálati anyagi között megőriz.  
 
Adatfeldolgozók:  
Személyes adatok feldolgozásához az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését 
veszi igénybe 
Név Székhely Adatfeldolgozói feladat 
Oysten Kft, 1172 Budapest, Martin u. 

24. 
Informatikai rendszer 

Magyar Biztonságtechnikai 
Kft. 

1114 Budapest, Bocskai út 
13. fszt. 3 

Kamera rendszer 

 
Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Azokat az 
Adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges 
mértékben és ideig kezelhetik. 
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5. ÜGYFÉL ADATKEZELÉSEK 
5.1. KIRENDELÉS ALAPJÁN VÉGZENDŐ SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG 
Az adatkezelési folyamat célja: A Kirendelésben meghatározott szakértői tevékenység 
ellátásához, a szakértői vizsgálat során keletkezett személyes adatok, azok a szakértői 
véleménybe való rögzítése, a szakértői vélemény elkészítése, valamint szükség esetén a 
személyes meghallgatásra történő kiértesítés. 
 
Az érintettek köre: a hatóság által elrendelt Kirendelésben megemlített személyek 
 
A kezelt adatok forrása: a Kirendelés 
 
A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés 
időtartamának meghatározásával): 
 

Kezelt adatok 
köre  

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 

Kirendelő neve 
A Kirendelés 
tényének 
igazolása 

c) jogi 
kötelezettség 
(2016. évi 
XXIX. tv, 
31/2008. sz. 
IRM) 

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• Kirendelésen 
szerepel, annak 
hitelességének 
igazolása 

• nincs 

Kirendelés 
előadója 
• neve 
• telefonszáma 

• Rögzítésre kerül 
a szakértői 
nyilvántartásban 

• Jogi 
képviselő 
o neve 
o telefonszáma 
• ügyben eljáró 
további 
szakértők 
o neve 

A Kirendelés 
végrehajtása 
során a jogi 
kötelezettség 
végrehajtása 

• Kirendelésen 
szerepel 

Vizsgált 
személy neve 

A 
Kirendelésben 
foglaltak 
végrehajtása 

• betekintés, 
• rögzítésre kerül: 
o a szakértői 

véleményen 
o a teszteken 
o szakértői 

nyilvántartás-
ban 

o díjjegyzéken 
o feladó-

vevényen 

• Kirendelés 
elrendelője, 

• Kirendelésben 
szereplő, 
ügyben eljáró 
további 
szakértők, 

• a jogalapja: 
31/2008 IRM 
rendelet 
20/B. §. 

Vizsgált 
személy 
• születési 

helye, ideje, 
• anyja neve, 
• hatóság által 

kiállított 
igazolvány 
száma 

A 
Kirendelésben 
foglaltak 
végrehajtása 

c) jogi 
kötelezettség 
(2016. évi 
XXIX. tv, 
31/2008. sz. 
IRM) 

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• betekintés, 
• rögzítésre kerül: 
o a szakértői 

véleményen 
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Kezelt adatok 
köre  

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 

vizsgált 
személy 
lakcíme, 
értesítési címe 

• Kirendelésben 
foglaltak 
végrehajtása 

• Vizsgálat 
időpontjának 
egyeztetése 

• c) jogi 
kötelezettség 
(2016. évi 
XXIX. tv, 
31/2008. sz. 
IRM) 
• ha nincs az 

anyagban akkor  
a) érintett 
hozzájárulása 

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• betekintés, 
• rögzítésre kerül: 

feladóvevényen 

• nincs 

vizsgált 
személy 
telefonszáma 

• betekintés, 
• rögzítésre kerül: 

a kirendelésen 

A kirendelésen 
szereplő továb-
bi személyes 
adatok, pl.: 
büntetve volt-e, 
családi állapot, 
munkahely, stb. 

következtetéssel 
történő 
szakértői 
vélemény 
kialakításához 

c) jogi 
kötelezettség 
(2016. évi 
XXIX. tv, 
31/2008. sz. 
IRM) 

• Kirendelés 
anyagával 
együtt vissza-
származtatja 
kirendelőnek 

• betekintés pszichiátriai 
előzmény, 
egészségügyi 
dokumentáció 
előző 
igazságügyi 
szakértői 
vélemények 

vizsgált 
személytől 
kapott 
pszichiátriai, 
pszichológiai 
előzmény, 
dokumentáció  

következtetéssel 
történő 
szakértői 
vélemény 
kialakításához 

a) érintett 
hozzájárulása 

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• eredeti 
betekintés után 
visszaadásra 
kerül. 

• a jegyzet 
belefoglalásra 
kerül a 
véleménybe 

• a másolatot 
aktába kerül. 

• Kirendelés 
elrendelője, 

• Kirendelésben 
szereplő, 
ügyben eljáró 
további 
szakértők, 

• a jogalapja: 
31/2008 IRM 
rendelet 20/B.§. 

előzetes 
iratanyagból 
felvett jegyzet 

következtetéssel 
történő 
szakértői 
vélemény 
kialakításához 

c) jogi 
kötelezettség 
(2016. évi 
XXIX. tv, 
31/2008. sz. 
IRM) 

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• megőrzésre 
kerül, 

• a kirendelésben 
feltett 
kérdésekre 
következtetéssel 
levont válasz 
kialakításához 

• bírósági 
tárgyaláson 
bizonyítékként 
felhasználásra 
kerülhet 

• nincs 
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Kezelt adatok 
köre  

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 

vizsgált 
személlyel 
teszt felvétele 
(jegyzőkönyv) következtetéssel 

történő 
szakértői 
vélemény 
kialakításához 

hatóság/bíróság 
által elrendelt 
igazságügyi 
szakértői 
vizsgálat esetén: 
c) jogi 
kötelezettség 
(2016. évi 
XXIX. tv.) 
egyébként:  
a) érintett 
hozzájárulása 

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• megőrzésre 
kerül, 

• a kirendelésben 
feltett 
kérdésekre 
következtetéssel 
levont válasz 
kialakításához 

• bírósági 
tárgyaláson 
bizonyítékként 
felhasználásra 
kerülhet 

• nincs 
szakértő 
véleménye 
exploráció 
(személyes 
vizsgálatról 
jegyzőkönyv, 
hang és 
képfelvétel) 

szakértő 
véleménye 

kirendelésben 
meghatározott 
feladat 
végrehajtása 

c) jogi 
kötelezettség 
(2016. évi 
XXIX. tv, 
31/2008. sz. 
IRM) 

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• megőrzésre 
kerül, 

• előterjesztésre 
kerül a 
kirendelő 
részére 

• bírósági 
tárgyaláson 
bizonyítékként 
felhasználásra 
kerülhet 

• Kirendelés 
elrendelője, 

• Kirendelésben 
szereplő, 
ügyben eljáró 
további 
szakértők, 

• a jogalapja: 
31/2008 IRM 
rendelet 
20/B. §. 

szakértői 
vélemény 
átvételének 
elismerése: 
átvevő aláírása 

szakértői 
vélemény 
átvételének 
bizonyítása 

c) jogi 
kötelezettség 
(2016. évi 
XXIX. tv, 
31/2008. sz. 
IRM) 

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• megőrzésre 
kerül • nincs 

 
Adatkezelés módja: elektronikus és papír alapú 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik 
 
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: nincs 
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Kirendelésen meghatározott 
szakértői tevékenység meghiúsulása 
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5.2. FELKÉRÉSRE VÉGZENDŐ SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG 
Az adatkezelési folyamat célja: Felkérés alapján szakértői tevékenység ellátásához, a szakértői 
vizsgálat során keletkezett személyes adatok, azok a szakértői véleménybe való rögzítése, a szakértői 
vélemény elkészítése, valamint szükség esetén a személyes meghallgatásra történő kiértesítés. 
 
Az érintettek köre: bárki, aki, vagy valamely szervezet képviselőjeként szakértői 
tevékenységgel kapcsolatban megkeres bennünket, vagy akiről a tudtával szakértői véleményt 
kérnek 
 
A kezelt adatok forrása: az érintett, vagy a törvényes képviselője, a megbízó 
 
A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés 
időtartamának meghatározásával): 
 

Kezelt adatok 
köre 

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 

A megbízó 
 neve. 
 a címe 
 születési 
helye, ideje 

az adatkezelési 
folyamat céljára 
irányuló 
szerződés 
megkötése, és 
teljesítése 

b) szerződés 
teljesítése 

• a szerződés a 
számla 
mellékleteként 
kerül 
megőrzésre 

• Szerződésen 
szerepel 

• Kapcsolattartás 
• A számlán 

szerepeltetjük 

• nincs 

számla 
kiállítása 

c) jogi 
kötelezettség 
 (Számv. tv.) 

• Számv. tv.-
ben előírt 
ideig 

A vizsgált 
 neve; 

A megbízási 
szerződésnek 
való megfelélés 

d) jogos érdek 
érvényesítése: 
gazdasági érdek 
a megbízási 
szerződésben 
foglalt 
feladatokkal 
kapcsolatos 
vizsgálatok  

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• rögzítésre 
kerül: 
o a szakértői 

véleményen 
o a teszteken 
o szakértői 

nyilvántartás-
ban 

o feladó-
vevényen 

• megbízó 
részére 

vizsgált 
személy 
lakcíme, 
értesítési címe Vizsgálat 

időpontjának 
egyeztetése 

d) jogos érdek 
érvényesítése: 
gazdasági érdek 
a megbízási 
szerződésben 
foglalt 
feladatokkal 
kapcsolatos 
vizsgálatok  

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• rögzítésre 
kerül: a feladó-
vevényen 

• nincs 
vizsgált 
személy 
telefonszáma 
e-mail 

• jegyzőkönyvre 
rögzítésre kerül 

A vizsgált 
 születési 
helye, ideje; 
 anyja neve 

A vizsgált 
személy 
beazonosítása 

• rögzítésre 
kerül: 
o a szakértői 

véleményen 
o a teszteken 

• megbízó 
részére 
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Kezelt adatok 
köre 

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 
pszichológiai, 
pszichiátriai 
előzmény, 
egészségügyi 
dokumentáció 

következtetéssel 
történő 
szakértői 
vélemény 
kialakításához 

d) jogos érdek 
érvényesítése: 
gazdasági érdek 
a megbízási 
szerződésben 
foglalt 
feladatokkal 
kapcsolatos 
vizsgálatok  

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• Betekintés 

• nincs 

előzetes 
leleltekből 
felvett jegyzet 

• megőrzésre 
kerül, 

vizsgált 
személlyel teszt következtetéssel 

történő 
szakértői 
vélemény 
kialakításához 

a) érintett 
hozzájárulása 

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• megőrzésre 
kerül, • nincs 

szakértő 
véleménye 
(személyes 
vizsgálatról 
jegyzőkönyv) 

szakértő 
véleménye 

kirendelésben 
meghatározott 
feladat 
végrehajtása 

d) jogos érdek 
érvényesítése: 
gazdasági érdek 
a megbízási 
szerződésben 
foglalt 
feladatokkal 
kapcsolatos 
vizsgálatok  

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• megőrzésre 
kerül, 

• továbbításra 
kerül a 
megrendelő 
részére 

• megbízó 
részére 

szakértői 
vélemény 
átvételének 
elismerése: 
átvevő aláírása 

szakértői 
vélemény 
átvételének 
bizonyítása 

b) szerződés 
teljesítése 

• 2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• megőrzésre 
kerül • nincs 

 
Adatkezelés módja: elektronikus és papír alapú 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik 
 
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: nincs 
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szerződésben meghatározott 
szakértői tevékenység meghiúsulása 
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5.3. BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT MEGSZERZÉSE 
Az adatkezelési folyamat célja: A Kirendelés, vagy Megbízási szerződés alapján végzendő 
szakértői tevékenység ellátásához szükséges teszt, illetve személyes vizsgálat elvégzéséhez 
történő hozzájárulás megszerzése. 
 
Az érintettek köre: bárki, aki az igazságügyi szakértői vizsgálat érintettje 
 
A kezelt adatok forrása: az érintett, vagy a törvényes képviselője 
 
A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés 
időtartamának meghatározásával): 
 

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 
A vizsgált 
 neve; 
 születési helye, 

ideje; 
 anyja neve 
 hatóság által 

kiállított 
igazolvány 
száma. 

Beleegyezés 
megszerzése az 
igazságügyi 
szakértői vizsgálat 
lefolytatásához, 
illetve szakértői 
vizsgálathoz 
kapcsolódó hang- 
és képfelvétel 
elkészítéséhez. 

a) érintett 
hozzájárulása 

2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• rögzítésre kerül 
a beleegyező 
nyilatkozaton, 
ami szakértői 
vélemény 
melléklete lesz 

• nincs 

A vizsgált 
törvényes 
képviselőjének 
 neve; 
 születési ideje; 
 anyja neve 

 
Adatkezelés módja: elektronikus és papír alapú 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik 
 
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: nincs 
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szakértői tevékenység 
meghiúsulása 
 
 
5.4. SZAKPSZICHOLÓGIAI TEVÉKENYSÉG 
Az adatkezelési folyamat célja: Az ügyféltől kapott megbízás alapján szakpszichológiai 
tevékenység végzése. 
 
Az érintettek köre: bárki, aki adatkezelési folyamat céljában megfogalmazott tevékenység 
érintettje lehet 
 
A kezelt adatok forrása: az érintett 
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A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés 
időtartamának meghatározásával): 
 

Kezelt adatok 
köre 

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 

A kliens 
neve; 

az adatkezelési 
folyamat céljára 
irányuló 
szerződés 
megkötése, és 
teljesítése 

b) szerződés 
teljesítése 

• a szerződés a 
számla 
mellékleteként 
kerül 
megőrzésre 

• Szerződésen 
szerepel 

• nincs 

kapcsolattartás, 
időpont 
egyeztetés a) érintett 

hozzájárulása 
b) szerződés 
teljesítése 
c) jogi 
kötelezettség 
(2017 évi 
LIX törvény 
és a Ptk.) 

• 2017 évi 
LIX törvény 
értelmében 
30 év 

• Ha nem 
kapcsolódik 
egészségügyi 
adathoz akkor a 
Ptk. kellék-
szavatosságra 
vonatkozó 
szabályai 
szerint: 2 év 

• rögzítésre kerül a 
határidőnaplóba 

• Szakvéleményre 
kerül 

Szakvélemény 
klienshez 
kapcsolása 

számla 
kiállítása 

c) jogi 
kötelezettség 
 (Számv. tv.) 

• Számv. tv.-ben 
előírt ideig 

• A számlán 
szerepeltetjük 

A kliens 
• lakcíme; 

pszicho-
diagnosztikai 
vizsgálat egyik 
adata  

a) érintett 
hozzájárulása 
c) jogi 
kötelezettség 
(2017 évi 
LIX törvény 
és a Ptk.) 

• 2017 évi 
LIX törvény 
értelmében 
30 év 

• Ha nem 
kapcsolódik 
egészségügyi 
adathoz akkor a 
Ptk. kellék-
szavatosságra 
vonatkozó 
szabályai 
szerint: 2 év 

• Rögzítésre kerül: 
o feljegyzésre 

telefonszáma 

Kapcsolattartás, 
időpont 
egyeztetés, 
azonosítás 

a) érintett 
hozzájárulása 

• hozzá 
járulásának 
visszavonása 

• telefonba 
elmentésre kerül 

A kliens 
• előzetes 

egészségi, 
pszichológiai, 
adatainak 
dokumentációja 

pszicho-
diagnosztikai 
vizsgálat adatai 
a szakvélemény 
kialakításához 

a) érintett 
hozzájárulása 

• a vizsgálat 
idejében • Betekintés 



81 / 40 

Kezelt adatok 
köre 

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 
A pszicho-
diagnosztikai 
vizsgálat során a 
kliensről 
feltárásra kerülő 
személyes adatok, 
pl.: 
• életkora 
• iskolai 

végzettsége 
• neme 
• stb. 

pszicho-
diagnosztikai 
vizsgálat adatai 
a szakvélemény 
kialakításához 

a) érintett 
hozzájárulása 
c) jogi 
kötelezettség 
(2017 évi 
LIX törvény 
és a Ptk.) 

• 2017 évi 
LIX törvény 
értelmében 
30 év 

• Ha nem 
kapcsolódik 
egészségügyi 
adathoz akkor a 
Ptk. kellék-
szavatosságra 
vonatkozó 
szabályai 
szerint: 2 év 

• Rögzítésre kerül: 
o feljegyzésre 

A pszicho-
diagnosztikai 
vizsgálat 
személyes 
konzultációjáról 
készült feljegyzés 

• megőrzésre kerül, 
• a szakvélemény 

elkészítésére 
felhasználásra 
kerül Teszt a klienssel 

(jegyzőkönyv) 
A kliens 
• születési dátuma 
• anyja neve 

Szakvélemény 
klienshez 
kapcsolása 

b) szerződés 
teljesítése 
c) jogi 
kötelezettség 
(2017 évi 
LIX törvény 
és a Ptk.) 

• 2017 évi 
LIX törvény 
értelmében 
30 év 

• Ha nem 
kapcsolódik 
egészségügyi 
adathoz akkor a 
Ptk. kellék-
szavatosságra 
vonatkozó 
szabályai 
szerint: 2 év 

• Szakvéleményre 
kerül 

• nincs 

Szakvélemény 

A pszicho-
diagnosztikai 
vizsgálat 
összefoglalása 

• megőrzésre kerül 

 
Adatkezelés módja: elektronikus és papír alapú 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik 
 
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: nincs 
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Meghiúsul az ügyfél 
megbízása alapján végzendő szakpszichológiai tevékenység. 
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5.5. FELNŐTT KÉPZÉS, TRÉNING 
Az adatkezelési folyamat célja: A felnőttképzési, illetve tréning tevékenység lefolytatásához 
szükséges adatkezelés 
 
Az érintettek köre: Bármely személy, aki a felnőttképzésben részt vehet 
 
A kezelt adatok forrása: az érintett 
 
A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés 
időtartamának meghatározásával): 
 

Kezelt adatok köre Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 
tankötelezett 
képzésben részt 
vevő esetén a 
szülője, törvényes 
képviselője 
• neve; 
• tartózkodási, és 

lakóhelye, 
• telefonszáma 

számla kiállítása 
c) jogi 
kötelezettség 
 (Számv. tv.) 

Számv. tv.-ben 
előírt ideig 

Rögzítésre 
kerül: 
• számlára 

• nem 
felnőtképzési 
szerződés 
megkötése 
kapcsolattartás 

b) szerződés 
teljesítése 

a szerződés a 
számla 
mellékleteként 
kerül 
megőrzésre 

Rögzítésre 
kerül: 
• felnőttképzési 

szerződésben a képzésben részt 
vevő 
• neve 
• lakcíme 
• telefonszáma számla kiállítása 

c) jogi 
kötelezettség 
 (Számv. tv.) 

Számv. tv.-ben 
előírt ideig 

Rögzítésre 
kerül: 
• számlára 

a képzésben részt 
vevő 
• neve 
• lakcíme, 
• születési helye és 

ideje 

felnőtképzési 
szerződésben 
előírt 
tevékenység 
végrehajtásának, 
a vizsga 
eredményének 
és a 
bizonyítvány 
átvételének 
dokumentálása 

c) jogi 
kötelezettség 
 (2013. évi 
77. tv.) 

2013. évi 77. 
törvény 
értelmében 5 év 

Rögzítésre 
kerül: 
• jelenléti ívre  
• a haladási 

naplóba, 
• vizsgalapra 
• bizonyítványba, 
• bizonyítvány 

átvételi 
elismervénybe, 

• Központi 
Statisztikai Hivatal; 

• EU-s, vagy állami 
támogatásos képzés 
esetén, az ezeket 
ellenőrző 
szerveknek; 

• OKJ-s képzés esetén 
a pályakövetési 
rendszer 
működtetéséért 
felelős szervnek 

• Továbbítás 
jogalapja: (2013. évi 
77. törvény 
értelmében) 
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Kezelt adatok köre Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 
a képzésben részt 
vevő 
• születési neve, 
• anyja neve, 
• neme, 
• állampolgársága, 
• tartózkodási címe, 
• telefonszáma, 
• társadalom-

biztosítási 
azonosító jele 

• nem magyar 
állampolgár 
Magyarországon 
való 
tartózkodásának 
jogcíme, valamint 
a tartózkodásra 
jogosító okirat, 
okmány 
megnevezése és 
száma, 

• iskolai és szakmai 
végzettsége 

• nyelvi ismerete 
• képzésbe történő 

felvételének 
értékelése és 
minősítése 

• képzéssel 
megszerzett 
szakképesítése, 
kompetenciája 

• vizsga eredménye 

felnőtképzési 
szerződésben 
előírt 
tevékenység 
végrehajtásának 
dokumentálása 

c) jogi 
kötelezettség 
 (2013. évi 
77. tv.) 

2013. évi 77. 
törvény 
értelmében 5 év 

Rögzítésre 
kerül: 
• jelenléti ívre  
• a haladási 

naplóba, 

• Központi 
Statisztikai Hivatal; 

• EU-s, vagy állami 
támogatásos képzés 
esetén, az ezeket 
ellenőrző 
szerveknek; 

• OKJ-s képzés esetén 
a pályakövetési 
rendszer 
működtetéséért 
felelős szervnek 

• Továbbítás 
jogalapja: (2013. évi 
77. törvény 
értelmében) 

képzésben részt 
vevőnek a 
• képzés 

megkezdéséhez és 
folytatásához 
szükséges 
feltételeket 
igazoló eredeti 
dokumentumai 

• bemeneti 
kompetencia-
mérése és az 
előzetes 
tudásmérést 
igazoló 
dokumentumai 

• sikeres vizsga 
letételét vagy a 
képzés elvégzését 
igazoló 
dokumentumai 

felnőtképzési 
szerződésben 
előírt 
tevékenység 
végrehajtásának 
dokumentálása 

c) jogi 
kötelezettség 
 (2013. évi 
77. tv.) 

2013. évi 77. 
törvény 
értelmében 5 év 

Rögzítésre 
kerül: 
• jelenléti ívre  
• a haladási 

naplóba,, 

• Központi 
Statisztikai Hivatal; 

• EU-s, vagy állami 
támogatásos képzés 
esetén, az ezeket 
ellenőrző 
szerveknek; 

• OKJ-s képzés esetén 
a pályakövetési 
rendszer 
működtetéséért 
felelős szervnek 

• Továbbítás 
jogalapja: (2013. évi 
77. törvény 
értelmében) 
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Kezelt adatok köre Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 
képzésben részt 
vevőnek a 
hiányzásai 

• a haladási 
naplóba 
rögzítésre kerül 

képzésben 
résztvevők 
elégedettség-
mérésére 

képzés 
fejlesztése 

d) jogos 
érdek érvé-
nyesítése: a 
képzés 
fejlesztése 

• Kiértékelése 
után a jogos 
észrevételek 
beépítése az 
anyagba 

• nincs 

 
Adatkezelés módja: papír alapú 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik 
 
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: nincs 
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A felnőttképzési, illetve 
tréning tevékenység meghiúsulása. 
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5.6. MEGÁLLAPODÁS, BÉRBEADÁS 
Az adatkezelési folyamat célja: Közösen használt rendelő használati feltételeinek biztosítása. 
 
Az érintettek köre: Annak a társaságnak a tagja, amely a Pamlag rendelőt közösen használja 
 
A kezelt adatok forrása: az érintett 
 
A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés 
időtartamának meghatározásával): 
 

Kezelt adatok köre Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 
A megállapodásban 
résztvevő 
• neve 
• címe 
• születési helye 

ideje 
• anyja neve 

megállapodás 
megkötése 

b) szerződés 
teljesítése 

megállapodás 
érvénytartama 

• a megállapodáson 
szerepel • nincs 

 
Adatkezelés módja: papír alapú 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik 
 
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: nincs 
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A megállapodás 
meghiúsulása. 
 
 
5.7. BESZERZÉS ÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE 
Az adatkezelési folyamat célja: A Tornyossy Monika ev. részére megrendelt szolgáltatáshoz, 
egyéb beszerzésekhez kapcsolódó adatkezelés. 
 
Az érintettek köre: Bárki, aki, vagy valamely szervezet képviselőjeként a Tornyossy Monika 
ev. -vel, mint szolgáltatást nyújtó, vagy beszállító szerződést köt, vagy annak a kapcsolattartója 
 
A kezelt adatok forrása: az érintett, a szerződés 
 
A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés 
időtartamának meghatározásával): 
 

Kezelt adatok 
köre 

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 
Egyéni 
vállalkozó 
esetében a 
• neve 
• címe 
• adószáma 
• bankszámla-

száma 

az adatkezelési 
folyamat 
céljára 
irányuló 
szerződés 
megkötése 

b) szerződés 
teljesítése 

a számla 
melléklete, 
így vele 
együtt 
kezelve 

• Szerződésen szerepel 
• Számlán szerepeltetjük • nincs 

számla 
kiállítása 

c) jogi 
kötelezettség 
 (Számv. tv.) 

Számv. tv.-
ben előírt 
ideig 
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Kezelt adatok 
köre 

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk Adatközlés / 

adattovábbítás 

Nem egyéni 
vállalkozó 
esetében a 
megrendelőnél 
szerződéskötésre 
felhatalmazott
 neve 

az adatkezelési 
folyamat 
céljára 
irányuló 
szerződés 
megkötése 

b) szerződés 
teljesítése 

a számla 
melléklete, 
így vele 
együtt 
kezelve • Szerződésen szerepel 

számla 
kiállítása 

c) jogi 
kötelezettség 
 (Számv. tv.) 

Számv. tv.-
ben előírt 
ideig 

Partner 
kapcsolat-
tartójának 
 neve; 
 telefonszáma 
 email címe 

az adatkezelési 
folyamat 
céljára 
irányuló 
szerződés 
teljesítése 

d) jogos érdek 
érvényesítése: 
gazdasági 
érdek a 
megbízási 
szerződésben 
foglalt 
feladatokkal 
kapcsolatos 
egyeztetetés, 
ügyvitel 
gyorsítása 

a számla 
melléklete, 
így vele 
együtt 
kezelve 

• Szerződésen szerepel 
• Kapcsolat-tartásra 

használjuk 
• nincs 

 
Adatkezelés módja: papír alapú 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik 
 
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: nincs 
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vállalkozás részére igénybe 
veendő szolgáltatások meghiúsulása, egyéb beszerzések sikertelensége 
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5.8. KÉP/HANG FELVÉTEL 
Az adatkezelési folyamat célja: Vagyonvédelem, és vizsgálaton résztvevők kontrollálása, 
vizsgálata. 
Az érintettek köre: Bárki, aki a megfigyelt területre lép, vagy ott tartózkodik. 
A kezelt adatok forrása: az érintett, 
 
A kezelt adatok köre: (az adatkezelés céljainak, a fent felsorolt jogalapoknak és az adatkezelés 
időtartamának meghatározásával): 
 
Kezelt 

adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk 

Váró 
kép és 
hangfelvétel 

• Vagyonvédelem: 
o Jegyzőkönyvek őrzésére 

kijelölt, zárt szekrény és a 
számítógép megfigyelése 

• Konfliktusok tisztázása 
• Szakértői vélemény, illetve 

szakvélemény felállítását 
befolyásoló körülmények 
dokumentálása: 
o A vizsgált személy 

befolyásolásának észlelése 
o Teszt kitöltés kontrollálása 

a) érintett 
hozzájárulása 3 nap 

• amennyiben 
szükséges a 
hatóság részére 
bizonyítékul 
szolgál 

• következtetések 
levonása a 
szakértői 
vélemény, illetve 
a szakvélemény 
elkészítéséhez 

 
Kamera látótere: 
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Adat 
kategória Adatkezelés célja Adatkezelés 

jogalapja 
Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk 

Kuckó 
kép és 
hangfelvétel 

• Vizsgálat rögzítése, hogy 
pontosítani lehessen a vizsgálat 
során az érintett reakcióit 

• élményszerűség dokumentálása 

a) érintett 
hozzájárulása 

2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• a szakértői 
vélemény, illetve 
a szakvélemény 
elkészítéséhez 

• megőrzésre kerül, 

 
Kamera látótere: 
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Adat 
kategória Adatkezelés célja Adatkezelés 

jogalapja 
Adatkezelés 
időtartama Mire használjuk 

Vizsgáló 
kép és 
hangfelvétel 

• Vizsgálat rögzítése, hogy 
pontosítani lehessen a vizsgálat 
során az érintett reakcióit 

• élményszerűség dokumentálása 

a) érintett 
hozzájárulása 

2016. évi 
XXIX. tv 
értelmében a 
kirendelés 
befejezését 
követő 10 év 

• a szakértői 
vélemény, illetve 
a szakvélemény 
elkészítéséhez 

• megőrzésre kerül, 

 
Kamera látótere: 

 
 
A kép- és hangfelvevő rendszer üzemeltetője: Tornyossy Monika a Tornyossy Monika ev. 
ügyvezetője 
 
Adattovábbítás: nincs 
 
Adatkezelés módja: elektronikus 
 
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik 
 
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: nincs 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: meghiúsul a felvétel. 
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6. A HONLAP ADATKEZELÉSEI 
6.1. A PAMLAGRENDELO.HU SZERVER NAPLÓZÁSA 
A pamlagrendelo.hu weblapok meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a 
látogató, így adott eseteben az Ön tevékenységét. 
Cégünk a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem 
kapcsolja össze, a felhasználó személyének, vagyis Önnek az azonosítására nem törekszik. 
 
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a 
visszaélések megakadályozása. 
 
Az adatkezelés jogalapja: d) jogos érdek érvényesítése: cégünknek jogos érdeke fűződik a 
weboldal biztonságos működéséhez. 
 
A kezelt személyes adatok típusa: IP cím, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe. 
 
Az adatkezelés időtartama: 90 nap. 
 
Egyéb információk: 
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók, így az Ön 
számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár 
földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató, adott esetben Ön. 
 
 
6.2. A PAMLAGRENDELO.HU HONLAP COOKIE KEZELÉSE 
A pamlagrendelo.hu weblap sütiket nem használnak. 
 
 
7. KAPCSOLATFELVÉTEL 

A TORNYOSSY MONIKA EV. ÜGYFÉLLEVELEZÉSE 
Amennyiben megkeresné a cégünket, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon 
elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba velünk. 
A Tornyossy Monika ev. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a 
dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az 
adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl. 
 
 
8. EGYÉB ADATKEZELÉSEK 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 
Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, 
a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg 
vonatkozó jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, 
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetnek bennünket, mint 
adatkezelőt. 
A Tornyossy Monika ev. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok 
körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés 
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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9. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS 
BIZTONSÁGA 
A Tornyossy Monika ev. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a 
székhelyén találhatók meg. 
 
A Tornyossy Monika ev. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során 
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 
A Tornyossy Monika ev. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából 
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 
A Tornyossy Monika ev. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok 
védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, 
ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez 
rendelhetők. 
 
A Tornyossy Monika ev. az adatkezelés során biztosítja 
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és 
teljességét; 
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van 
rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel 
kapcsolatos eszközök. 
 
A Tornyossy Monika ev., mint Adatkezelő a vizsgálati anyagokat, így az Önét is a zárolás 
időpontjáig, majd archiválást követően az előírt tárolási időig zárt szekrényben tárolja. 
A vizsgálati anyagok feldolgozása, archiválása folyamatosan történik, azonban évente egyszer, 
a jogszabályban rögzített un. ítélkezési szünet során – minden év július 15. és augusztus 20. 
között – az Adatkezelő a rendelkezésre álló iratokat, vizsgálati anyagokat áttekinti, 
felülvizsgálja, selejtezési jegyzőkönyvet készít, majd a selejtezésről külön nyilvántartást vezet. 
 
Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, azokat megfelelő gondossággal, 
biztonságosan tárolja, azokat illetéktelen részére nem teszi elérhetővé, továbbá a technika 
mindenkori fejlettségére tekintettel megteszi mindazokat a műszaki és informatikai, 
intézkedéseket, valamint kialakítja azokat a szervezeti, szervezési és eljárási szabályokat, 
amelyek az adatkezelés biztonságának védelmének megvalósulásukhoz szükségesek, és 
amelyek az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet 
nyújtanak. 
 
A Tornyossy Monika ev. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a 
számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a 
számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások 
ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal 
gondoskodik. 
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10. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE 
Név: Tornyossy Monika 
Székhely: 1114 Budapest, Bocskai út 7. fszt. 2. 
Nyilvántartási szám: 35190928 
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 
Adószám: 76171570-1-43 
Telefonszám: +36209844387 
E-mail: info@pamlagrendelo.hu 
 
 
11. ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 
Az érintett, vagyis Ön kérheti a személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jog adta 
lehetőségek keretei között – a törlését és „elfeledtetését”, a visszavonását, a korlátozását, 
továbbá élhet a tiltakozási jogával. 
 
Az Ön kérésére írásbeli tájékoztatást adunk Önnek a nálunk kezelt adatairól, az adatkezelés 
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről, 
valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön adatait. Élve 
adathordozási jogával kérheti, hogy adjuk ki Önnek az Önre vonatkozó, Ön által a 
rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait annak érdekében, hogy Ön ezeket az adatokat egy 
másik adatkezelőnek továbbíthassa. 
Azonban a 2016. évi XXIX. törvény alapján az általunk kezelt e törvény hatálya alá eső 
adatokra vonatkozó tájékoztatás kiadását megtagadjuk, ha a kirendelő vagy a megbízó 
bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, továbbá az érintett vagy mások jogainak 
védelmének érdekében erre utasítást ad. 
 
Ön, a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kéréseit írásban, a fent közölt elérhetőségeinken, 
illetve az adat felvételénél jelzett módon részünkre bármikor megküldheti, benyújthatja. 
Amennyiben kérését Ön nem személyesen, vagy meghatalmazottja útján juttatja el hozzánk, 
úgy – a jogi kötelezettségünk adta lehetőségek keretei között – csak abban az esetben teszünk 
eleget kérésének, ha Ön egyértelműen beazonosítható, illetve, ha az e-mailben küldött 
tájékoztatáskérést Ön a nálunk kezelt e-mail címéről küldi. 
 
Amennyiben az adataival kapcsolatban jogsértést tapasztal akkor élhet a bírósághoz fordulás 
és/vagy, hatósághoz fordulás jogával. 
 
Az érintett hozzáféréshez való joga: 
Ön, mint érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés történik, jogosult arra, 
hogy a személyes adataihoz hozzáférést és a következőkről információt kapjon: 
• melyek az adatkezelés céljai; 
• melyek az érintett személyes adatok kategóriái; 
• kik azon címzettek, akikkel, a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve 

különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 
• mennyi a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 
• a helyesbítés, a törlés vagy az adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; 
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
• az adatforrásokra vonatkozó információ; 
• történik-e automatizált döntéshozatal, vagy profilalkotást, amennyiben igen akkor mi az 

abban alkalmazott logika, az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve 
milyen várható következményekkel jár. 

Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása 
esetén Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról. 
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Kérésére – hacsak valamely jogszabály másként nem rendelkezik – a nálunk kezelt adatainak 
másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. További másolatokért az adminisztratív költségeken 
alapuló, észszerű mértékű díjat számítunk fel. Az információkat a Tornyossy Monika ev. 
elektronikus formában szolgáltatja. 
16 évesnél fiatalabb érintett esetén az érintett hozzáféréshez való jogát az a szülője gyakorolja, 
aki az érintett feletti felügyeleti jogot is gyakorolja. Ha a felügyeleti jogot mindkét szülő gyakorolja, 
akkor közösen gyakorolják ezt a jogot is, vagyis mindkét szülőnek közösen kell a kérelmet benyújtani. 
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a 
tájékoztatást. 
 
Helyesbítés joga: 
Ön kérheti a Tornyossy Monika ev. által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok 
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 
 
Törléshez, „elfeledtetéshez” való jog: 
Ön az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a 
Tornyossy Monika ev. indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes 
adatokat: 
• a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük; 
• Ön, mint érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
• Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre. Ez esetben elsőbbséget élvező jog az 5. pontban közölt 2016. évi XXIX. 
törvény által előírt őrzési idő; 

• a személyes adatait jogellenesen kezeltük; 
• a személyes adatait ránk, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
 
Amennyiben az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Ön a személyes adatait, és az előző 
bekezdés értelmében azt törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás 
költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve 
technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az általa az Ön nyilvánosságra 
hozott adatait kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adataira 
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 
 
Az adatok törlése, „elfeledtetése” nem kezdeményezhető, amennyiben az adatkezelésre szükség 
van: 
• a véleménynyilvánítás szabadságának biztosításához és a tájékozódáshoz való jog 

gyakorlása céljából; 
• a személyes adatok kezelését előíró, ránk, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettségünk teljesítése érdekében 
• közérdekből vagy ránk, mint adatkezelőre ruházott közhatalmi jogszabály által előírt 

feladat végrehajtása céljából; 
• a népegészségügy területét érintő esetekben, 
• archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból; 
• statisztikai célból; 
• közérdek teljesítése érdekében; vagy 
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 
Így Ön nem kérheti a nyilvántartásunkból azon adatainak törlését, addig amíg és amelyekre: 
• a 2016. évi XXIX. törvény és a 31/2008. sz. IRM rendelet az igazságügyi szakértőkre 

adatkezelési és őrzési kötelezettséget ír elő; 
• a 2000. évi C. törvény a számvitelről adatkezelési és őrzési kötelezettséget ír elő; 
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Az adatkezelés korlátozásához való jog: 
Az adatkezelés korlátozása nem más, mint az Adatkezelés (lásd 3.pont) felfüggesztése. 
Az érintett kérésére a Tornyossy Monika ev. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 
valamelyike teljesül: 
• Ön vitatja a személyes adatai pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 
• az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatai törlését, és kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Tornyossy Monika ev. jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. 

 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak 
• az Ön, mint érintett hozzájárulásával; 
• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
• más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy 
• az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből 

lehet kezelni. 
A Tornyossy Monika ev. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról Önt előzetesen 
tájékoztatja. 
 
Adathordozáshoz való jog: 
Ön jogosult –  hacsak valamely jogszabály másként nem rendelkezik –  arra, hogy az Önre 
vonatkozó, Ön által részünkre rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elektronikus 
formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbíthassa. 
 
Tiltakozás joga: 
Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
• közérdekű vagy ránk, mint adatkezelőre ruházott közhatalmi jog végrehajtásához 

szükséges adatkezelés ellen; 
• az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése 

ellen, ideértve a profilalkotást is. 
Tiltakozás esetén a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az olyan 
jogszabályok alapján történik, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival 
szemben. Ez esetben elsőbbséget élvező jog az 5. pontban közölt 2016. évi XXIX. törvény által 
előírt őrzési idő. 
 
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: 
A Tornyossy Monika ev. a tevékenységének végzése során automatizált döntéshozatali és 
profilalkotási módszert nem használ. 
 
Visszavonás joga: 
Ön, mint érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 
visszavonása csak a hozzájáruláson alapuló adatkezelés visszavonást követő adatkezelést tiltja, 
kivéve, ha az olyan jogszabályok alapján történik, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön 
érdekeivel, jogaival szemben. Ez esetben elsőbbséget élvező jog az 5. pontban közölt 2016. évi 
XXIX. törvény által előírt őrzési idő. 
Eljárási szabályok: 
A Tornyossy Monika ev. indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a meghozott intézkedésekről. Szükség esetén, –
figyelembe véve a kérelem összetettségét és azok számát – ez a határidő további két hónappal 
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meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Tornyossy Monika ev. a késedelem 
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja 
Önt. Ha Ön azt másként nem kéri, a tájékoztatás elektronikus úton kerül kiadásra. 
Amennyiben a Tornyossy Monika ev. késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmére vonatkozóan, akkor 
tájékoztatnia kell Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt 
nyújthat be valamely felügyeleti hatósághoz, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
A Tornyossy Monika ev. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. 
Amennyiben az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő vagy túlzó, az 
Adatkezelő, figyelemmel a kért információ biztosításával járó adminisztratív költségekre, 
észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
 
A Tornyossy Monika ev. az Önnek adott tájékoztatójában jogi kötelezettségre, jogszabályi 
engedélyre, jogi korlátozásra vagy bárminemű jogkövetkezményre úgy hivatkozhat, hogy a 
hivatkozott jogszabály paragrafusát és bekezdését, valamint a szakasz idézését is leírja a 
tájékoztatójába. 
 
A Tornyossy Monika ev. minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett helyesbítésről, 
törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akinek a személyes adatot továbbította; kivéve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Önt, a kérésére ezen 
címzettekről is tájékoztatjuk. 
Az információk elsősorban elektronikus formátumban kerülnek kiadásra, kivéve, ha Ön 
másként kéri. 
 
Kártérítés és sérelemdíj: 
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni 
vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre 
jogosult, sérelemdíjat követelhet. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik 
felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban 
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az 
adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. 
Minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó közös felelősséggel tartozik a teljes kárért. 
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó is mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítani 
tudja, hogy a kárt előidéző eseményért őt nem terheli felelősség. 
 
Bírósághoz fordulás joga: 
Ön, mint érintett a jogainak megsértése esetén az Ön lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti 
illetékes bírósághoz (https://birosag.hu/) fordulhat. 
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 
 
Adatvédelmi hatósági eljárás: 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: 06.1.391.1400 
Fax: 06.1.391.1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu 
 


